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Abone artları 
''ilhe1\er i~: '>ene'"k l (ll(), ıtı 

aylık 900, ilç a ' k ~(.l') t>.ır 
Ecnebi meın\ı;kctler ı~ın: Sen lı~ 
3000, altı aylık 1600, .!ç aylık 900 

kunıftur. 

Telf(raf: fstanbul Saa t 
Gazetemizuo inti9ar erlcn bütdıı 

yazılana hakkı mahfuzdur. 

Ya.zı • len 

is. ııo2 

lwe tılerl 
iı. 3872 

Nüahaaı her yerde 5 kurut · 

Yalova kazası lstanbula raptedildi 

Yalova kazası Istan-
. . 

bula raptedildi 
Vilayet da hili),.e vekaletinin 

bu. hıısLıstaki sua /ine müsbet 
ce(Jap vermiştir 

'( alova kaplıcalarının imar ;e ihyası etrafındaki faaliyet ma
dür. Dahiliye vekaleti kaplıcaya gideceklerin daha ziyade 
bul vilayeti halkından olacağını ve ya bu tari · ihtiyar 

tcek kimselerden bulunacağını nazarı dikkate alara Yalova 
ının İstanbul vilayetine raptına karar vermiş ve bu hu

a İstanbul vilayetinin mütaleasım sormuştur. 
Vı1·ıayet suale müsbet cevap vermiştir. Yalova kazası bade

stanbul vilayetine merbut olarak idare edilecektir. 

Dağ başın(la mı)rız? 
aja;l'ı çekerz ılç s<ı rhoş Yerzi
kapı(/a bir e(Je lıı'lcıırrı ettiler 
tabıtoyo karşı ıilih kullandılar · ve 

nihayet yakayı ele verdiler 
l>un •- Y -ik•pıde ..,. dilpaiif; ııilaayet deniye me-

dikkat bir hadise olmuş, murlan de yetitip mlttecaviz-
larla polisler arasında leri derdeste tctebbüs etmiş-

llıllsademe vuku bulmuştur. !erdir. 
\ı11.._ K· · · d b. Katil Mehmet Ali polislere 

•uıan azım ısmın e ır . 
bundan bir müddet eve! teslim olmamış, bıçak çekmış 

tçe isminde bir kızla nişan- ve Üzerlerine hücum etn;ıiştir. 
ıştı Bin mütkülat ile elinden 

t,k tr. d bıçağı alınan bu azılı sar-
a ne ense bu izdivaca h d" - k d ı "b" oş ıger ar a aş an gı ı 

Çenin ebeveyni razı olma- merkeze sevkedilirken yolda 
•r, nişanı Kazıma iade et- tabancasını çekmiş , bu sefer 
erdir. Bundan muğber olan de tabanca ile polislere teca- • 

yanına kabzımal Hacı vüze başlamıştır. · 
edi, sabıkalı ve katil Bu tecavüz karşıaında po-

v Mehmet Aliyi almış, !isler de silah istimaline mec-
llıeyhaneye götürmüş, bir bur kalmıılar ve kurşun ata-
det oturup içtikten sonra rak Mehmet Aliyi takibe baş-
tnin evine doğru yola lamışlardır. 

ti ıştır. Mehmet Ali 5, polisler 4 
~ sarhoı küıkütük bir kuqun attıktan sonra müsa-
' eve taarruz ederek deme durmuş ve Mehmet Ali 
bYi zorla kaçırmak istemiş- gözden kaybolmuştur. Maama

' Gyijk bir gürültü yapmış- fi polisler takipten geri dur
f · Bu gürültüye evdekile- ı mamışlar ve Mehmet Aliyi 
"Yat ve istimdadı de in- ıababa kaqı yakalamıya mu-

edince komşular telişa vaffak olmuşlardır. 

1
1

okat]ıyan oteli 
·ı Mdrukmal 

~~ 'l'okallıyan oteli 

''~Yaıı otelinin mülki-
t Ci1!eti aidiyeti mesele

~tt llılaki metruke idaresi 
~ Ott)~tıniştir. Şimdiye ka
"lıiıı, Ilı klliaeye vakfeclilmif 
~ Yalınız postane kıamı
lllcııınete ait bulunduğu 
ediliyordu. 

· ınetruke idareai yeni 

olduau an
laşılıyor 

Vazıyet ihtimali 
kuvvetli 

bir vaziyeti haber almıştır. 
Buna nazaran yalnız otelin 

altında sonradan ilave edilen 
bir kısım vakıf olup mütebaki 
aksamı yani, otelin büyük bi
nası ile eşyası halen burada 
bulunmıyan sahiplerine ait 
bulunmaktadır. 

Bu vaziyete nazaran Emlaki 
metrukeden addedilecek olan 
T okatlıyan oteline vazıyet 
edilmeai lizım gelecektir. Maa
mafi balen eYl'llia vakfiye ve 
aaire talep eclf!mlpi.-. Bu id
dianın dojru olup olmadıtı ba 
tetkikat aeticuinde tuahUr 
edecektir. 

1 Kont V olpi l 
Mühim birma

ü meselenin 
müzakeı~esine 

... ... memur .. 
Aakara, 6 ( T elefoala ) -

Kont Volplnin haldimeti-
mide mali bir meaele 
bakkuada mllnreratta bulıuaa
cağı temin edilmelrtedi. 

Kontun Aakarada nakadar 
kalacait heniz malllln detll
dir. 

"" Şehrimizde ki alAkadar ec-
nebi mehafill de ıabık 
İtalyan maliye nazınnın Anka
rada mühim iktisadi te,ebbil
satla meşgul olacağını tahmin 
etmektedirler. 

coarafya 
isimleri 

Yeni şekilde 
tesbif edildi 

Ankara, 6 ( Telefonla ) -
Yeni harflerle basılacak hari
talarda ve coğrafiya dersle
rinde tatbik edilmek üzere, 
coğrafya isimlerinin kat'ı şe
killerini teabit eden bir rapor 
hai&rlanmıı ve neşredilmiştir. 
Divanı muhasebat 
reisi kim olacak? 
Ankara, 6 ( Telefonla ) -

Divanı mubaaebat riyasetine 
Kayseri meb'usu Reşit veya 
Şurayı devle daire rüesasından 
Reşat beylerden birinin tayin 
edileceği söylenmektedir. 

Yiyecek ve 
içecek 

Şehremaneti 
teftiş için yeni 

• 
nızamname 

yapıyor 

Şehremaneti heyeti sıhhi
yeai şehir balkının yiyeceğine 
ve içeceğine müteallik bir ni
zamname baurlamaktadır. Bu 
nizamname muayene usulleri 
ile yapılacak muameleler hak
kında ıarib mevadı ihtiva 
edecektir. 

Sıhhiye vekaleti tarafından 
hazırlanan ve meclise sev
kedilen hıfzı sıhha kanunu 
kabul edildikten sonra nizam
nameye bu kanunun tatbik 
~ekilleri de ilave edilecek, 
ancak bundan sonra tatbikına 
başlanacaktır. 

Mamafi bunun şimdilik ih
zar edilecek zabıtai belediye 
talimatnamesine ilavesi ve 
tatbikı bilahare düşünülecektir. 

Bu nizamname bilhassa bif
zı 11hha kanununun belediyeye 
ait mevadinin ihtiva edecektir. 

Adanada mühim 
bir yangın 

Adana - Geçen cuma gti
nll ıehrimizde Bel9k•hl•ra ait 
pamuk fabrlk•-da, ihtimal 
atılaa ıigara ytlzOndea. yaagıa 
çıkllllf, (80) bin liralık (629) j 
balJ• pa-k lı:ttl ......... 

Parçalanan . 
- l tayyare ·" · 
Felemenkli pilotlar 
hastaneden çıktılar 
l'enl tayy1Jre bekllyor'f'r 

Amaterdam • Cava posta· 
lllDl yapan bir Felemenk tay• 
yareainin Kllyoa civarııada or
w cllpnk parç•land+ 
Janlııqııfb. Bu tayyareala -
ha "8y6kdere tayyare latg. 
yonuaıt getirilmlt ve İfe yan• 
yacak •kN•ı Feleaaı• •ev· 
kedil~. 

Tayyareaia mecruh olu pi· 
lotla makİDİlti İtalyan buta
neahıde tedavi edilm i ı 
dlhı lıastaneden çıkmlflardır. 

Pilot ve makiııiat Felemenk
ten gelecek yeni bir tayyare 
beklemektedirler. Bu tayyare-

~rudunu _ · .ı:ıp yolla-
nna devam edeceklerdir. 

Resmimiz parçalanan tayya· 
renin enkazını gösteriyor. 
• 
istatistik müdürlülii 

M. Jakardan inhilal eden 
umum istatistik müdürlüğü için 
bir kaç isim tavsiye etmesi, 
beynelmilel istatistik enstitü
sllnden istenmiştir. 

Beyazıt kulesine ·sahip 
.ı çıkan · meınleket 
Niçin 

Kastamonu fu
larla alar eder-

>/ 

ler? • 

S6ylenen hlk&yenin 
atlı var mıdır? 

Hususı muhabirimiz 
bunlan anlatıyor 

Kutamonu 3 ( Husu•i) -
lstanbulda Kutamonululara: 

- Beyazıt kuleıi sizinmif, 
değil mi? Diye alay edip du· 
rurlar. Zannederim ki bu 
garip aidiyet sözünü latanbul
da bilmlyen yoktur. 

Ben Kastamonuya gelince 
çoktan beri merak ettiğim bu 
tuhaf latifenin esuını öğren
mek istedim. 

Bakınız bu latifenin esası 

ne imif? 
Her şeyden eve! söyliye

yiın ki bu bir efsanedir, ve 
ayni zamanda Kastamonu ve 

Kastamonulularla alika11 yoktur. 
Ka.stamonuya merbut bir 

Araç kazası vardır. Bilmem 
Diçbı bu kaza halkına çok 
uld -aa1an1a belki uhib, 
belki fllka "yalucıdırlar, a6z
lerine inanılmaz!" derler ve 
ilive ederler: 

- Nereliainiz siz? 
- Arçalıyu: bid 
- Yalancı pbitlik eder mi-

siniz, m? 
- Hannı:, bizi 
Bugün için bittabi 

bir ıey 
dir. 

mevzuu babia dejil-

Alı! mesele ise şudur: 
Bir tarihte Araçlılar Beya• 

zıt kulesi ve Darlllfüaunu ih
tiva eden sabanın k ndileriııe 
ait olduğunu iddia etmişler, 
lstaııbul kadısına müracaatta 
bulunmuşlar. 

Kadı efendi bunlardan ıabit 
istemif ve 15 kadar Araçlı 
şehadet için m emleketlerindea 
kalkarak lstanbula gelmif. 

Gelirken şu şekilde bir ted· 
bir almıılar: Hepsi de miotaıı
lannın altında olmak üzere ut 
memelerinin tıattine olmut. yani 
kemale ermif birer armut. ııol 
memelerinin llı:erine olm•mıt 
yanl ham birer anncıt koy
muşlar. 

Araçta dikiş ijnesine (~) 
derler. Her birili bu bilDI 
üzerine ölmüş birer ııinek ııe
çirmişler ve bunu da fesleri
nin içine yerlettirınişler. 

Çarıklannın içine de ~~
leketlerinden getlrdiklen hır 

''Son Saat,, muhterem 
karilerinden özür diliyor 

• 

Son Dakikada 
Süratle izalesi beşeri kud
retin haricinde kalan bir 
arıza dolayısile gazetemiz 
bugün de eski şekilde çık
nııya nıecbur kalnııştır .. 

Bu arızanın izalesi takdirinde ''Son 
Saat,, yarından itibaren ''5,, renkli 
resimler ve cazip mündericat ile 
yeni şekilde intişara başJıy 



Bayramlar 
Milli ~ünler için bir 

esa• hazırlonıyor 
lf.l.'tilli. l>ayram günlerini tes
M bıt ve program ihzan ile 
meşgul olan komisyon diiıı iç
tima elmiş ve evvela günleri 
tesbit c!tikten sonra program 
tanzimine karar vermiştir. 

lftilmıır.et uri ahır inşası 
~hakkında sütçülere teb
ligatta bulunmuştu. Sütçüler 
müracaatla vaziyetlerini izah 
eden beyanatta bulunmuşlar 
ve biz can çeki;' ·'>ruz. Ema
net asr; ahır teıJif ediyor 
demişlerdir. 

lffi1eisiciimhur lh. B. M. 
~ M. inde irat ettikleri 
nutukta Jandarmamızın hide
matındıın sitayqle bahsetmit· 
ti. D biliye 'vekAleti göndel" 
dlği b r tamimde bunun bil
iı ı:;m Jandarma Zabitan ve 
dr ıa resmen tebliğini em
retm" tir. 

aarif Emaneti yeni açılan 
~illet mektepleri hakkında 

Maarif vekaletine izahatı lh
tiv eden bir rapor göndermiş 
ve bu husuta lstanbw atbu
atının ifıı ettiği hidemattan 
sitayişle bahsetmiştir. 

sküdar Müddeiumumisi 
Suat bey Ankaraya davet 

ilmiştir. 

•Ahi maslahatgüzanmız Ali 
bey Riya dll Jeneyra orta 

elçiliğine, Tiran sefirimiz Tahir 
Lütfü bey de Bağdat sefirli
ğine tayin edilmiştir. 

D nhisar ve idarei busuıiye
!erdeki mecliai idare aza

larına hakkı huzur verilmiyece
~i aJakadarana tebliğ edilmiş
tır. 

ffiivanı Muhasebat riyaseti
ıgm ne muhasebei hususiye 
müdürü Faik beyin namzet 
gllsterileceği haber 'ferilmek
tedir. 

Yurıanlılar 
Harp yiizünden 
ne kadar tazmi
nat alacaklar ? 

Atine, 5 (A.A.) - La Hey 
konferansında Yunanistanın 15 
milyon marklık taviz mukabi
linde harp borçlarının tenkisi 
hususunu lı:abul etmediği hak
kındaki haber . resmen tekzip 
edilmektedir. 

Y unanistanm Y oımg plim• 
nda kendisine bir hiııse tefrik 
ettinnemesl 'üzerine pik aya
letlerine ait tamirat hesaba
tından kendlsiıı,.e ~ir hisse ay
rılmasını kabul ettiği tasrih 
olunm ]dadır. 

Açhlt grevi yapan 
komünistler 

Budapeşte, S (A.A.) - Aç
lık grevine dün nihayet veren 
komliııistleriu ııhhi vaziyeti 
iyidir. . 

Eyip-Köprü 
Şirket, otobiis
leri mennetlirdi 
Vopurlor itlemedikçe 

halk ne yapacok? 
Haliç vapurlarının sisli ha

va!arda seferleri .inkıtaa uğra
dıgı zaman Eyıp ve civan 
balkının saatlerce iskelelerde 
b~kledi~ ve. işlerine vaktinde 
gıdemediklen malümdür 

Böyle aisli havalarda halkın 
çektiği mütk61At, bazı mllte
şebbislerin nazan dikkatini 
celbetmİf ve bunlar sisli ha-

mJ-.tar toprağı koymuşlar .. Ve valardıt Eyip ile f.tanbul ara-
huzı.:ru hakime çıkmıtlar. sında otobüs aeferleri ibdaa 
Kadı sormuf, onlar da şe- etmişlerdir. 

hadct etmişler. Fakat bu otobüsler, Haliç 

B 
ıirketinin müracaatı ve "ehre-

ir elini sağ memesi · T manetmin müdahaleaile yolcu 
üzerine koyarak gliya Allahtan tqımaktan menedi.Lm.İflerdir. 
korl:arım demek ister gibi Haliç şirketinin iddiaSJDa gö-
birer jest yapmlflar, fakat ha- re, kıyıdan kıyıya olduğu gibi 
kikatte evvelce koydukları ol- Eyip ile köprü arasında ka-
DIUf armutlara işaret eder ve: radan nakliyat kendisine ait-
- OlmUfU bu. tir; ve bu ıirketin imtiyaz mu-

Derler ve derhal ellerini 'kavelesinde sarahaten müıı-
sol memeleri üzerine götürür, deriçtlr. 
ham armudu tutarak: Haliç şirketi mademki böy-

- Olacağı, bul le bir hakka maliktir, fU hal-
Sonra da ellerile bqlannı de ıiali havalarda bir iki oto-

iıaret ederek: büs işletmek snretile balkın 
- V~bali, azabı, günahı vaktinde işleri başında bulun-

varsa bızdeki cana! Derlermiş. masım temin etmelidir. 
Malüm a bazıları canın baş- Şirket kıyıdan kıyıya nakli-

ta olduğuna kaildirler. Halbuki . yat hakkına malik bulunmakla 
Araçlılar bu işaretile evelce biz beraber! .. b'! . nakliyatı temin 
dedikleri iğnenin ucuna sok- edemedıgı ıçın 60 paraya 
tu' !arı cansız ıineği kasteder- yllcu taşıyan kayıklara mani 
!ermiş. 0 mamaktadır. 

15 ı b 1 Karada nakliyatı temi eden 
araç ı u mlnva llzere vesaite nasıl · ı bil 

tehadette bulunmuşlar· hakim - · · 1 manı o a ece-' gını an amıyonız 
de bilmecburiye Beyant kule- Yoksa şirk r' · 
ıini vekdiğ~r .yerleri Araçlıla- var diye' halk e her mı;:elb~ 
r.ı ter etmiftir. Fakat sonra uzun yolu yaya yiirüm ğ · 
hükumet bunlara ağır vergi mecbur edilecektir. e e mı 
tarhetmit ve tamir için de 
agır masraflar göstermiş. Bu 
suretle varidat masrafa teka
bül etmemiş, onlar da bilmec
bu iye onu gene hükümete 
ter cetmiılerdir. 

bilmem doğru, bilmem ya
lan, Beyazıt kııletıi ile Kuta
monuluların allikası işte bun
dan ibarettir. 

Tnl~t MtJrnüu. 

Bugünkü. hava 
Kandilli rasatanesinln le

le1 onu bozuk olduğu . İÇlll 

i ııgıinku lıava raporu alı

ı•c mamışlır. 

Ticorct odasında 
Ticatret odası mecliıi bu 

gün saat on beşte içtima ede
cektir. Bu içtimada muhtelif 
meseleler hakkında karar veri
lecektir. Ezcümle zahire bor
IUIDe&, borsaya gelen etyadan 
nümune alınması Te borsaca' 
bazı tllccarlar hakkıııda ve
rilen cezayı naktilerin oaal 
tabail edileceği bll8usunda ka
rar ittihaz edilecek ve odanın 
haziran, temmuz, Ağustos be
aaba lı:ati'leri tetkik olunacaktır. 

Mekteplerde tamirat 
Şehrimizdeki lise Te orta 

mektep binalarından bazıları
nın taınir edilmesine karar 
verilmittlr. Bu arada Kabataş 
liscs!Je Vefa orta mektebiııde 
de yeniden bazı inşaat yaptı
rılacaktır. 

Son Saat 

1 Jindistan -İngiltere 
Vaziyet deQişmedi, hükô· 
met ric" at adımı 'ah yor 
L~ndra, 5 (A;A.) Lortlar kamarası b~gün Hindiatanın 

teşkılab. ~suiyesı me~lesi baklanda müzakeratta bulunmuttur. 
L?rd ~ıdını, teklif ettiği karar suretini geri almış, fakat, hl
~me~ • geçen müzafrere esnasında beyan ve teşrih ettiği 
fild.rl~~nın b6tilıı Hinliistanda halka vazih aurette anlatılacağı 
limidını ızhar eylemiştir. 

Amerikayn ne fikirle giimlı1 
Londra, 5 ( A. A. ) r:.:._ M. Makdonald, irat ettiği bir nutuk

t~-~!°erikaya ne hazır' ne de mutasavver bir itilif ile gitme
digını1 kar§lliklı anlaşma esasına müstenit dostane münuebat 
tesisine, şahsi temas tenıiul suretİle çalışmak makııadile bu 
seyahate çıkmış oldıiğıla!'n söylemi~tir. 

• 

iki genç kız 
Diin denize atılarak intihar 

etınek isterliler 
Dün iki genç kız kendileri- \ üzere olan Amelyayı kurtar

nl deııize atmak suretile inti- ı mıştır. 

hara teşebbllı etmişlerdi. İkinci olarak intihar teşeb-
Bunlardan birincisi, Tepe- hüsünde bulunan kız, Üskü-

başmda Haçopulo apartma- darda Hayrettin çavuş mahal-
nında oturan 22 yaşında A- lesinde Türbe sokağında 3 
melya isminde bir kızdır. Sev- numaralı evde oturan Emine 
diği Mişon isminde bir gen- hanım;n kızı 18 yaşında Mak-
cin kendisini terketmesinden bule H. dır. Makbule H. 
son derece müteessir1 olan beş gün evel evden çık-
Amelya intihara karar vermiş, mış, bir daha avdet etmemiş-
düşüne dllşilne Dolmabahçeye tir. Dün akşam üstil an-
• · 117 al nesi Emine hanım Könrü ınmıf, numar ı Arifin -'"' 

d 1 
üs ünde yalnız bqma dolaf&D 

, san a ına binmiştir. Sandala 
biraz deniz havası almak iste- kızını ~örmÜf, eve götürmek 
diği cihetle bindiğini sandal- üzere sküdar vapuruna bin-

mişlerdir. Topane önlerinde 
cıya söyliyen kız sahilden uzak-! b Makbule annesinin yanağını 
aşınca irdenbire kei1fsini öptükten sonra kendisini bir-

denize atmışbr. / denbire denize atmıştır. Va-
Sandalcı bu vaziyet Kartı· d pur durdurulmuş, Makbule 

sın a ıouk kanlılığını muba- kurtarılmıştır. Kendisi evden 
faza etmiş, oda kızın arkasın- firarının ve intihara teşebbü-
dan denize atlamış, b'oğulmak ıünlln sebebini sl!ylememiştir. --------

Kazalar 
220 numaralı otomobil diin 

Koskada tramvay caddesinde 
15 yaşmda Mahmut isminde 
bir çocuğa çarpmış, muhtelif 
yerlerinden mecruhiyetine se

bebiyet venniftir. Mecruh 
haataneye yatırılmıştır. 

Şoför kaçmıştır. 

§ Beşikta,ş-F atih hattına iş

liyen 219 numaralı vatmıın 
Ahmedin idaresindeki tram
vay ile 373 numaralı hususi 
otomobil dün Karaköyde ~ar· 
pışmışlardır. Otomobil k11men 
hasara uğramıştır. 

Metruk çorulclar 
Bqiktaşta Hacı Halit bey 

sokağında bir arsaya dün ge
ce on beş günlük bir kız ço
cuğu bırakılmıştır. l.mi Nadire 
konulan nevzat Darülacezeye 
gönderilmiştir. 

Eminönü nahiyesi 
fırka aulan 

Dün akşam Halk fırkası 
Eminönll nahiyeııinin idare 
heyeti intihabı icra edilmiş, 

Ticaret odaıı tescil ve muha· 
aebe şubeıi müdlirii Tevfik 

" 1 Suleyman, şehbal müessesesi 
sahibi Hll!ıeyin Rüştli, borsa 
idare meclisi azasından Raif 
Necdet, lôkantacı C mal, çift
çi kütüphan~si sı: f ıbi Akif 
bey' er intihap ed': ·,,:~re! r. 

Hırıızlor f ooliycttc 
Dün gece Befiktaşta Aka

retlerde tüccardan Adem be
yin evine hırsız ainnittir. 

Hırsızlar evin arkaaındaki 
bahçeye girmiıler, mutfak ka
pısını Y oklarlaren hizmetçi 
uyanmlf, Adem beyi haber
dar etmiştir. 

Adem bey düdükle polisi 
çağırmış, pek az bir zaman 
sonra devriye polisleri gelmiş· 
se de hırsızlar kaçmıya muvaf
fak olmuşlardır. 

Bir gece evvel ayni mahal
lede miralay Hilmi beyin evi
ne de bir takım meçhul efhıu 
girmek teşebbUsUnde bulun
muşlar, bir pencerenin demir 
parmaklıklarını kesmişlerdir. 

Hane sahiplerinin uyanması 
üzerine hırsızlar kaçmışlardır. 

Verilen eşkMe göre bu hırsız

lardan birinin dört gece eve! 
yakalandığı halde polis müte-· 
ferrikasından kaçan katil Der
viş olduğu anlaşılmıttır. 

C•küdor mÜddciu
mumiıi 

Üıkldar müddei umumisi 
Suat bey adliye vekaleti ta
rafından Ankaraya davet e
dilmif ve düıı akşam ki tren-• 
le Ankaraya gitıniftir. 

Suat heyin başka bir vazi
feye tayin edilmek üzere A ,. 
karaya çağırıldığı söylennıck
t,,.dir. 

Talak .. 
Bu mesele Al
manyada ihti

laflar doğuruyor 
Berlia, 5 (A.A.) - Rıyht

tag meclisinin hukuki mese
leler encfimeni talak kanununun 
tadili hakkında mllzakereye 
baflıyacafı sırada katolik ve 
Bavyera halk fırkalannın mü
meııilleri bu tadilin aleyhinde 
bulunduklarını beyan ederek 
müzakere aalonundaa çıkmıt
lardır. 

, 

't..,..,"1L 

/ f re 
/ngilizler bun 
IBrla bir hafttJ 
harbedecekle tini, 

İngiliz hllldimetf her ı h 
bu haftayı, İngilterenin 
bOyük dtltm&lll olııa farele 
mücadeleye baıreder. Bu h 
ta zarfında bükümet hal 
yardımı ile elinden gel 
kadar muzır bayvanlan i 
etmiye çahfıp. 

İngiltereıdıı fare n 
DUO kırk milyoa 
100.000.000 a kadar old 
tahmin ediliyor. Bu kü 
hayvanların yaptıklan bO 
basar senede 10.000.000 St 
lingten fazladır. 

Bu aene de bu fare! 
mllcadele haftası 4 teşrinis 
pazartesl gtınü başlamıştır. Avu turyada va

ziyet · kanşık 
Viyana, 5 (A.A.) - Siye • 

mahafil, milli müdafaa. teşki
IAtile Çelik' miğferlilerfn yakın
da birleşeceği hakkmdald şa
yiaların doğruluğuna inanma· 
maktadır. 

1 Boğazlard 
Yunan prote 
- tosu tet/(,ik 

olunacak Bir Fıransız 
nazırının vefab 
Paris. 5 (A. A.) - Sabık 

Harbiye n M. Andre Le 
Fevre ölmüştür. 

B!r memur para 
çalıp koçmıt! 

lzmir 3 - Tütün inhisar 
idaresinin Uşak satıt memuru 
Fahri bey, aatış hasılatından 
1000 lira kadar bir parayı 
zimmetine geçirerek kaçlDJfbr. 
Mumaileyh, Sivaslıdır. Nereye 
gittiği anlaşılmamıttr. Taharri
sine başlanmıştır. 

Hoksız ve manaıı.z bir 
hareket 

Milliyet refikimiz bundan 
bir müddet eve! polis müdürü 
ve vali ile yaptığı bir mülakatı 
neıretnıiş, ayni 'nüshaaında da 
lstanbulda sirkat vukuatı ol
madığını, vukuatın geçen se
nekilere nisbetle azaldığını 
kaydetmistir. 

Dün refikimi:rl tebdili lisan 
ve mekam etmiş gördük. 
• Refikimiz dUnkü nüshasında 
İstanbulda hırsızlık vukur.tının 
çoğaldığından, bunu önüne 
geçmek ıçın poliste vui 
mikyasta tebeddülat yapılaca
ğından bahseder bir haber 
vumiştir. 

Vali beye müracaatla bu 
haberin derecei sıhhatini sor
duk, «haberin asılsız olduğu 
ve cahilane neşriyattan ibaret 
bulunduğu» &öylenı1di. 

Kimsenin beyanatını tahrif 
ve tebdile hakkımız olmadığı 
için söylenilenleri aynen kay
dettik; fakat temin edelim ki 
kıınseye de cehalet atfetmek 
batınmızdan geçmedi. 

Milliyet refikimiz nedense bu 
netriyata kızmış, bugünkü 
nüshaamda «cahilane tabiri 
bize değil, bizi tekzibe kalkı
şan gazeteye a.it ve raci ol
mak lazımdır.» demektedir. 

Biz )Llllnız verilen haberin 
doğru olup olmadığını validen 
sorduk aldığımız cevabı da 
aynen ve harfiyen dercettik. 
Binaenaleyh arkadaşımızın bu 
hareketini haksız ve yerinde 
olmıyan bir hareket olarak 
görüyoruz. 

Holk Bilstiıi Hoberlerl 
Halk bilgisi derneğince nq

rolunan bu İnecmuanın ilk sa
yııı çıktı. Bu nüshada Hasan 
Fehmi, Rıdvan Nafiz, Cafel" 
oğlu Ahmet, Abdnlkadir, Fa
ruk beylerin ve Faika lsamet-. 
tin hanımın yazılarile memle- 1 

ketimizde ve avrupadaki Halk 
Filgisi faal"yctlerine ait haber-
' .<'.r \,.rr.:r. uvs:ye ederiz. 

• Boğazlar komisyonu r · 
Amiral Vasıf pap bu 
Ankaradan fehrimize g 
cektir. 

Yunanlılar gemileriae T 
kler tarafından müşkülat 
karıldığı bahanesile Cemiy 
Akvama mllracaat ettik! 
gibi Boğazlar komisyonun• 
bir protesto göuder • 
dır. 

Komisyondaki Yuaan 
geıi Yunanlılar tarafııı 
tebdil edilmiş olduğundan 
testomm müzakeresi için 
Yunan Delegesinin gel 
beklenilecekt•r, 

Yunanist 
Yeniden made 
ni para kesiyO. 

Yunan resmi 
yazdığına göre Yunan 
kümeli yenidan madeni 
kesmiye karar vermiştir. Y 
kesilecek madeni para! 
20 milyonu bir c!rahmilik 
ğer 20 milyonu da y 
drahmilik olacaktır. 

Bu paraların kesilmesi 
nakasaya vazedilmiştir. 
drabmilikler üç ayda , y•'1 

drahmilikler altı ay 
teslim olunacaklardır. Bu 
dan daşka on drahmilik 
yirmi drahmilik madeni 
da kesilecck~;r. ,, ________ ,.,, 
Baiıkhar..e e tıun~~' 

Bir mUdd t evci Balı~ 
binasında bir yangın çılı 'i ~ 
ve binanın fıçüncü katınııı ;,~ ~ 
kısuıı harap olmuştu. Şi~ 'i 
halde bu katın ynamıyaıı, "..I ~ 
mını Tuz inaisar idaresi ıtB'. ) 
etmektedir. İdare, evelce Y'J.. 
ve harap olan kısmın ~·_n 
edilmesine karar verııı1~ 
Tamirata bu ay sonunda 
!anacaktır. 

İngi iz sefiri ı/. 
Cllmhuriyet bayramıJJ•~ ~ 

rak etmek üzere ~ CI, 
giden İngiliz sefiri sir ";I 
Klirk dün ıehrinıize 1 

etmiştir. 

Bugiinkii bot~ 
ıır: 

lş bankasırıdan aıınrrııŞ ıı~ 
lngiliz 1031.00. fr , 

00 /$1 1 
12.01.00, I.irel 9.0.'J. • 1 j re 2.42.7j, Volar 47.S ·, 
Dalıil1 97 .Ji .5. Attın s9:ı· 
Anadolu ';d.10.00, llllf)I 
G.70, Traııııııy 73.50. 
yıı11 211ı.i5. 
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Muhterem efcr.dim: 1.7 teş
tİnievel tarihli ııüshann: n 
kari sütununda ( Eğer doğ
tu ise hayret!) serlavhalı ya
tınızın tamamen doğru ol
duğunu, makamı aidinin stikü
llcti isbat etmekle beraber 
lnezkür mektubun noksan ci
bttJcrini ikmale müsadei aii
Yclerini rica eder ve efkarı 
lırnumiyenin tercümanı olan 
"uhterem gazetenizle neşre
dilmek üzere hu aciz mektu
~ takdim ederim. 

1 - Devlet demiryollann
dt bakkaliye müteahhitliğini 
)ıpan z:atm şerikleri tspiro 
'' Yanko ismindeki Rumlar
d1r. Müteahhit bu Rumlar va
lıtasilc paraya ilıtiyacı olan 
lllcmurlara sarraflann mer
~etaiz: Yaüyetlerini takına
l'tlc. memurun ilk maqmdan 
~at' edilmek Uzere 20 liraya 
1•ture ettiği bir malı ayni 
'-•tte nakten 14 lira tediye 
tlttıek suretile alakoymakta 
~e bu suretle devir muame
Cai yapmaktadır. 
2 - Müteahhit hesabına 

btrilen büfe değil büf elerdir; 
Unlardan bir kısmı Haydar-
P~şa vapur iskelesi ittisalinde 
~·up bunlardan mahiye 170 tr•, ambar önünde bir ikinci 
6feden mahiye 125 liraya 
~re verilmekte ve gar da
lllhndeki umumi büfeyi de 
ktndi namü hesabına işlet
'-ıcktedir. İşte müteahhide 
~ahiye 2S liraya verilen b~ 
1ticr bunlardır. 

3 - Haydarpaşa, Ankara, 
~adana, arasında bili ücret 
'-Gteahhide verilen (7) vagon 
~nıettc memurlara ait erzak-

dolu gider ve avdette teK
~ dolu olarak piyasaya mal 
't canlı hayvanat sevkeder, 

~ vagonları vaz.ifcdar me· 
lllllrlar kontrola salihiyyettar 
dtğildir. 
l Mliteabhit işe on paras'z 
.._,lamış, bugUn ka:nndığı 

'ctvetin bir kısmile İstanbul
.t. Vejetalin fabrikası açmış
tır. 

Müteahhide bahtedilen hu 
'bfet işletme müdürünün kar
dtti olmasından neşet etmek
~dir 
. Bu sui istimale nihayet ve

tilrnek iizere makamı a:dinin 
:a.~arı dikkatinin celbile sc
lllctc sürüklenmekte olan bu 
-.Vallılann kurtarılmasına ta-
"~sut etmenizi rica ederiz 
tf cndim. N. 

8u iş in çare-
sine bakmalı 

~'Beyoğlu YUksekkaldınmda
\ :bir matbaa. geçen Cüm
,~tıyet bay.:; mı güni me a .. 
~1"1c iştirak fıkrile matbaa~ •. • 
~ 'Pamışh. Halbuki isteriıiye. ek 
"Pnııı olduğu anlaşılan bu 
lı.reketin acısını ertesi cuma 
Enli amelesini bayram hesa .. 

1ne bila ücret ve tehdit ile 
t•lıştırarak telifi etmek olmuş. 
~Son günlerde Ziraat ban
~1 sı hesabma yapmış oldJğu 
~ ttden .. 15,. bin lira alan 
ı cıkrır ruatbaamn şu hare
"cr ~ ı yaşamış olduğu bu 
~~tanda ne gibi hasis fikirler 
~&lediğini ispat eder. Ayni 
~ ttıanda ve gene Yüksı:kkal
~ ltınıda diğer bir matbaa da 
lg •fta tatili kanunundGD 
t tifadc ederek cuma günleri 
~'1'4hğı halde pazar günleri 
'P•nıaktadır. 

'-t Eğer Pazar günü kapatmak 
~ trae Cuma gllnü de kapa
~ '-•ları !Azım ıeldiği tabiidir. 
WS 1~ttijim m•lelerin mer
'- t.rafıudao afak bir kontrol ....... ~=:.

;. ,,., 

Bu nevi emlak
ten han:Jileri 

st1f1/1_vor? 
EveJki gunku nüshamızda, 

Evkafın az irat getiren kıy
metsiz akarım satacağını, bu
nun için de tapu dairesinin 
mahzenindel<i 27 bin parça 
vakfiyeden akar kaytlarımn 
çıkarılmıya başlanıldığını yaz
mıştık. 

Dfin bu hususta Evkat ida
resinden malumat istedik, bize 
dediler ki: 

"- Halen Evkafta 20 bin 
parça hisseli emlaki mahlüle 
vardır. Bunlann ötedenberi 
sablmasına devam etmekteyiz. 

Şu kadar var ki bu emlikin 
tasfiyesine memur olan komis
yon bizde mahlül olarak mu
kayyet olan bütün emlakin 
hakikaten mahfül olup olma
dığını bilmemektedir. 

Bize mah1üliyctleri ihbar 
edilen bir çok emlakin bila
hare sahipleri çıkmaktadır. 

Şimdi. bizde mukayyet oian 
emlakin hakikaten mahlul o
lup olmadıklarını tetkik edi
yoruz. mahliiiiyetleri anlaşı
lanlardan hisseli olanlar satı
lacak, diğerleri kiraya verile
cektir .. , 

J\1la11 isEtda 
Kasa l11rs1zlar1 
mühim bir ser-

vet t1şırdılar 
Manisa, 3 - Burada elıem

miyetli bir sirkat hadisesi ol
muştur. Henüz hüviyeti an· 
Iqılmıyan kasa hırsızları ke
resteci Mehmet beyin mağa
zasına, kepenkler!ni kırarak 
dahil olmuılar ve para kas-ı
sım parçalamışlardır. Cürd
kar hınıı.lar kasada bulunan 
125 Fransız a\\ını ve beş be
ti birlik ile 45 bütiin ve 4 ya
rım altım. he?' biri birkaç 
yüz lira k•ymetinde 3 elmas 
bir yakut yii:züğü, dört ka
fesli bir bileziği, yarım düz•ne 
altın yaldızlı çatal ve kaşığı 
ça:mışlardır. Zabıta bu mühim 
hırsızlık faillerini aramaktadır. 
Kasa hırsızlarının İzmire kaç
mış bulunmaiıırı muhtemel 
görü1üyor. 

Bir ınmalin neticesi ..• 
izmir, 3 - Kemalpaşa ka

ıasının . Parsa mmtnkasında, 
sığırlarda hummayı kulii (Şap) 
haftalığı zuhur etmiştir. Has
tal:k, Manisa Vilayetincien si
rn}·et etmiş ve hatta Burncva
ya kadar gelmiıtir. Manisa 
vilayetinde sığırlarda ~ap has
talığı bulunduğu hakkında 

·mahallinden vaki ihbar üzeri
ne vaktile Kemalpaşa ve civa
rında tedabir alınamaması, bu 
neticeyi vermiştir. 

Yunon sefiri 
Yeni Yunan sefiri M. Polih

ronyadisin pazar günü şehri
mize geleceği alakadar ma
hafile bil dirilmiıtir. Azledilen 
Yunan baş murahhası Diya
mandoplosun yerine kimin 
tayin edileceği henüz anlaşıl
amamıştır. Bu husus Polih
ronyadisin Ankarada ilk te
maslarından sonra taayyün 

edecektir. 

Katil Ali hakkında 
Yetil direkte metresi Zeki

yeyi boğarak öldüren Alinin 
Beyker şirketinde hademe o!
duğu polis r aporlarında zikre
diliyorsa da merkumun Beyker 
hanında İsveç grupu nezdinde 
hademe olduju ve m~zkür 
firketle alakau bulunmadıgı 
Wlclirilmekteclir. 

Nikah değil kendisine kıymış/ 

i · · anı rı.İ<ıh]{c ııede 

E i b!r a ı , koz
da başka bir erke~e 
nasıl _ nikfthlanmış? 

Kasımpaşada Sivrikoz mJ- Lendeniz yo suz bir iş yap-
hallesi imamı Ali Kemal Ef. mam. Acizane iktidarım yelti-
evli bir kadını başka bir er- ği nisbette çahıjırım. Hep 
keğe nikiihlamakla ma:ı'lun müstakimane hareket ederim. 
olarak bir müddettenheri lı- lıte o nüfus kağıdına nazaran 
tanbul birinci hukuk rr.ahke- bu hanım bakire idi. Evli de-
mesinde heyeti umun:iy" trrc:.- ğil zannile niki.hmı kıyciım. 
fmdan muhakeme edilecektir. Hckikat, elbet meydana çıkarl 

1mem Ef.nin ~en mt•hP-ke- - lzinnam~de mahkeme 
mesinde mahkeme kenc·s:n- mührünün nokı2nlığı bahsinde 
den y ~ni baıı :7a~at aln;r~, ne diycccbıini:ı? 
eveJi şu ciheti sormu~tur : - Belki iyi basılmamıfbr. 

- imam Ef. söyle bak.alım İyi olcunmıyacak bir halde 
sen bu nikl!hı n"sı! lnydr..,? vazc!unmuştur.Maamafi izinmı-

- Efendim, kasem eylerim nede lrifi meşruhat v<lrc!ır, 
ki ben bu kadını, bu Hndice _ ... nnec!iyeırum. 
H.ı bakire bi:iyordum. Zirn ba- Reis, imam Ef. ye bu hu-
na bu şekilde kanaat gelecek sustaki ilmühaberi kendi-
surette bir bıkım vesaik ibr<lz sinden başka kimsenin imza-
ettiler. layıp imzalamadıgmı sordu. 

Eğer kanıat ge1ıner--ydi, Aii Kemal efendi şu cevabı 
haşa bile bile böyle yakışıksız verdi: 
bir hareket icra elın<'z, ha:...er - Ben imam sıfatile imza-
ederdim. }adım. Muhtarı evel ve sani 

-:- Peki, so..,.,.a ne gib: \ c.- sıfatile <le ism~il ve Refik Ef. 
rnik gösterdiJer? ler miıhtir bastılar. Başkaca 

- Ne gibi vesaik m?? B'r heyeti ihtiyariye azaıannm da 
izinname ibraz ettil..!r, bir de 

1 
mühürleri mevcuttur, zannede-

n~ifos kag" ıdı gösk:cF!er, 

ı
. rım. 

ki, hakiki vesaik mahiyet?ni - Bu ilmühaberin burada 
arzediyordn... 

1 
sureti var. Orada yalnız sizin 

- Sen de hunlara ba!<~rak imzanız gösterilmiş? 
bu hammm Arif Ef. ile n:ka- 1 - Ash Hasköy nüfus şu-
hını kıydın demek? 1 besinde olacak. Orada hep-

-- Evet. 1 sinin imzası vardır. 
- Peki amr, Lu senin söy- r - Bunu da celbcdelim, öy-

lediğin izinnatt!eC:e mahkeme- Je mi? 
Din mührü noksan olduğu i'ibi - Tabii efendim. Ce1bedin 
kadına ait nüfos kefrıdı da ne varsa celbedin ki hakil.:at 
meydanda yok. İbrnz edemi- İ a'lh•şı:sın. Herkesin nazarında 
yecek misin bu n:!fos ka~ı- rn~sumiyetin aşikar olsun. Be-
dını? - ıı:nı alnım açık, yüzfün pak! 
İmam Ef. ellerini kaldırarak, Mahkeme, icabını düşündü . 

hararetle an'atmağa beş!adı: Giresundan ve Hasköy nüfus 
- Reis Bf. istirham ede- memurluğundan istilam da bu-

rim, bu . nüfus ı~~ w~ıdı, Gire- lunu1m?.sma, imam efendinin 
sonda adli b.r ma·; amı uliye 1926 senes:nde ihtiyar heye-
veri;mi~. Ya riyasete, ya müd- tinde buiunup bulunmadı-
dei umumiliğe. Den bunu n;.sıl ğının da sorulmaı.·na, muha-
bulup ta iLraz edebi"irim. kemenin talikine karar verdi. 

- Demek bunun Gırcson- Ali Kemal Ef. mehkeme 
da bulunduğunda ısrar edi- safonundan kaieme girerken 
yorsunuz? mınidamyordu: 

- Bunda ısrar ediyoru:ıı. - Bu yaştan sonra başıma 
Yedi iktidannızdac:ır. Ora- neler geldi, yarabbi! Meğer 

dan istilitn buyurunuz, haki- ben nikah kıymamı.,ım, bilmi-
kat zahirü bah,r o.ur. yerek kendime kıymışım. Ha-

Ben de ş .pbeden kur- kikat tecelli eder de sonu ha-
tulurum. Aman efendim, "ırH olur, inşallah! 

A vflıpa ır1-ıhadı ... 
M. Briyan ~eJU fikir neden 

ortaya atmıştır? 
ccjournal de Geneve» gaze

tesinin başmakalesinden: 
Yung plam muzipliklerine 

devam ediyor. Bu plan Alman
yada reisi cUmhur Mareşal 
Hindenburg ile milliyetçi:cr 
arasına nifak şokarken F ran
sada da ayni sebepten Briyan 
kabinesi devriliyor. 

Renin son itilaflarda derpiş 
olunduğu şekilde tahliyesi 
aleyhinde Fransız matbuatın-

da şedit neşriyatta bulunuldu
ğu malumdur. Bir zamanlar 
Briyana teveccühkar olan ga
zeteler şimdi onu, daha dün 
müzayaka ile kıvranan, fakat 
iktısaden istediğini yapmıya 
muktedirmiş gibi bir tesir 
husule getiren Almanya kar
şısında Fransaya bir mağlup 
çehresi vermekle itham e
diyorlar ve Avrupa düveli 
müttehidesi teşkili fikrine ka
pılmasından dolayı Briyana 
serzeıaifte bulunuyorlar. 

T eemü!süzce girişilmiş bir 
teşebbüsten sahili selamete 
çıkmak icin Briyan çok kur• 
naz bir siyasi olduğu kimseye 
meçhul değ~ldir. 

Eğer Briyan Avrupa düveli 
müttehidesi ~ikrini ortaya attı 
ise bunu, I efkinn telifi ve 
Amerika düveli mllttehidesi 
ile İngiltereye, Avrupanın kara 
kısmında kuvvetleri temerküz 
ettirecek bir mukaddes ben
liğin vücut bulacağı gün gele
bileceğini ispat etmek mak
sadile yapmıştır. 

Sağdan, soldan Briyana tev
cih olunan teukidat ne olursa 
olsun, onu bu kadar şiddetli 
surette ve hatta ani olarak 
devirebilecek bir ekseriyetin 
bulunabileceğine hiç kimse 
ihtimal vermiyordu. Bundan 
başka, F ransanm Briyana 
çok medyun ve minnettar 
olduju da malum idi. 

u µ:ar ar \ 
Yunan bdşvekili 
Venizelosa af eş 

püskürüyor! 
Bulgarca 111.ora,, gazetesin

den: 
Yunan başvekili M. Veni

nizelos, Yunan bUtçesi Bul
gar bütçesinin dört misli ol
duğundan, Yunanistanın harp 
borçhm olmasından, Yunanis
tanda muhacirler bulunduğun
dan ve ıaireden dolayı, Bul· 
garistanm tazminat vermesini 
istiyor. 

M. Venizelos bizim tazmina
tımızdan YunaniBtanın hissc.i 
nakadar az olursa olıun, tazmi
nat vermemi:ıi istiyor. M. Ve
niıelos Bulgaristanm hiç bir 
zaman belini doğrultamaması 
için, h~r halde tazminat ver
mesini istiyor. Bulgariıtandan 
çok fada nOfusu olmıyan Yu
nanistanın dört defa daha bil
yük bütçesi olmasından Bul
garistan mı suçludur? 

Yunanishm filoıu hfiyGk 
devletlerle yartfa çıkıyorsa, 

bunun masrahnı Bulgariıtanın 
mı ödemesi lazım gelir? 

Yunan ordusu Yugoslavya 
ordusu ile rekabet ediyorsa, 
bundan bulgar1ar mı mes'ul
diir?· 

Yunanistanm muntazam büt· 
çesi olmayıp yüzde 12 lerle 
idare oluyorsa hu Yunan kay
gusuzluğunun ağırlığım biz mi 
ta~ıyacağız? 

Yunanistan da muhacir var
sa, ihtiyari mübadele pren
sip!ni Bulgaristan icat etmedi 

ihtiyari muhaceretin müte
şebbisi biuat Venizelostur. 

Yunanistandan çıkan biı.im 
muhacirlerimize gelince, M. 
Venizelos onların mallarını 
cebren aldık\an başka bunun 
için bir şey ödememek te 
istiyor.,, 

Elzmek narhı 
hakkında 

E~k narbı şimdiki halde 
haftada bir defa tayin edil· 
mektedir. 

Emanet bunun faideli bir u
sul olmadığım ekmek narbmın 
15 günde, balta ayda bir de· 
fa tayin ve ilanı halk için da
ha faideli olacağını diişünmü~ 
tür. Narh badema 15 gönde 
bir tayin edilecektir. 

Hariciye vekjlimiz 
Ruıyaya gidecek 

Tevfik Rüştü Beyin Kara
han memleketimiı.e gc1ip git
tikten ıonra Rusyayı ziyaret 
edeceği haber verilmektedir. 
• 

uaı-ip bir mihroce 
Avrupa ga~eiecilerlnden 
bezdiği için isi11nbulda 
kimje ile görüşmiyor 

Hint mihracelcrinden M. 
Vidia bir kaç gündenberi 
şehrimizde bulunmaktadır. 

Pcrapalis otelinde otoran 
mihrace cenapları oğlu ve 
hususi katibi refakat etmek
tedir. M. Vidia her gün 
sabah ve öğleden sonra otel
den çıkarak şehrin camilerini 
ve abidelerini gezmektedir. 
Mihrace beyaz bir pantalon 
üzerine ıiyah bonjur giymekte, 
batında pehlevi külahına ben
zer bir serpuş bulunmaktadır. 

Kendisi Hintçeden bqka 
lisan bilmemektedir. Avrupa
da gazeteciler tarafından çok 
rahatsız edildikleri için bura
da hiç kimse ile konuşmamıya 
ahdetmiı bulunmaktadır. Söy
lendiğine göre M. Vidia Hin
distanda Girit adasJ büyüklü
jünde iki adaam sahibidir. 

Mihrace bugOn memleketi
mizden aynJocaknr. 

kaçu'I 
- ruz .• 

ı .. . 
lıer ;:a,ııJı. 

rum. 

e 

en, iki yuz .. 
aptm Jıcı! Ben 

l ırl yüze alıyo• 

- Öyle is sen miras ye-
disini 

- Hayır. ,,en miras yedi 
dt•ğilim. es11ıı/ kazılı.çıl 

- Esnaf ı~ !:adar kazıkçı 
olursa olsun, iki yuz kuru§
luk şeyi sancı zorla dorl yuz 
lwruşa verr.c ~ de;Jil a. D~
mek sen gön/ ~mm rı::ası ıle 
tılıyorsun ki ,..,ıa, ... da buyu
run efendim clryip vtriyorlar. 

- - Evet, zorla r1ermiyorla1", 
fakat, Jıokkuuazlık/a, madra· 
bazlıkla veriyor/ur. 

- Nasıl lwldcaba:lıkla, na-
sıl maclrabu::lllda? 

- Masıl olacak, e.n iyi!İn
d~n diye okkası iki yıaden 
iki okka ya,q alıyor. bir de 
eve gidip uitince bakıyorum 
ki yab bir okka kalıyor. 

- Bir okltaı ne oluyor"/ 
- Ayran olup dibe çökı1· 

yor ve bizim dört liranın iki
si gıime gldi~for. 
Akşam traı ~vayda duydu

ğum bu 111ulravereyi NlllU 

goniilden belediyeye, beletli~t
ııin yiyecek, içecek işleruıe 
karışanlarmu itlıaf ediyorum. 
Bu Jıal ekseriya hepimidn 
lmşma geliyor. Okkası iki yıi
:e halis diye alımm yağlar 
uarı yarıya ayran çıkıyor. -

Halbuki "liranın bardayı 
yollarda yıiı. para olduğuna 
göre bir okka ayranda la
mam 180 kJ,ıruş ka::ıklcımyo
ruz demektir. Hem de yollar• 
da salı/an ay~wı içilir. h?~a
ret söndıirıir.. yağların ıçt~ı
den çıkan lorlulıı ayram ısı 
kediler bile içmez. 

Öyle ise alırken siz de ni-
şin gözünıizıi açımyorsun.u~? 
Demeyin. Çıinkıi nııişteruım 
gözli ne kaclaı açılc ulursa 
olsun, yağın ,uıcak usi tab~ı
lcasma nüf11: eder, altına ış

liyemez ve ya!/cı ıisl tabaka
dan ağzınıza tir parmak ha
lis yağ çaldı nuydı sizi pekti• 
M alda~ır. . 

Belediye memuru dejjil~iı.ıız 
ki fıçı ııeya f<>ııekenin d!bı~ıl 
iyice altüst ederek ıislımun 
ne mal allı ·1111 ne mal oldu
!Jımu ~nlıyaswı:. JJ11 . ucı:_ife 
mıişterinin dc$/il. heledıyenm
dir. Fıçıları. tenekeleri doldur
nmk yafjcıyc1, kon/rol elı!ıek 
belediyeye, ıi~twıden bıraz 
rengine ve Çt~nisine ba/mr~k 
almak ta nwsleriye m1/lr. 

ı. .... 
Medeni memfrkellerill çof/llll-
da bu ft'ŞllİIJ<' lmk11rıık atleti 

· · ok hiç yolmıu.~ ıww. :ıyam Y. ' 
biz kaleıulcr adamları:, ~u~
butıin kw:ı/\lanmanıak ıçın 
bir mıiddeı duba pnrıııakla~ı-

- ur.11 ılt 
ımzla. yalı11t lııçcıgın 

çeşni!ıe de lm/wrı:. k~kuj'~ 
da .. Lô.kin lıi: nihaytl usf a 
lıakadan bı1/wfıilil'i:, ali la~cı
Juıa bllknuık, frçı 11e /eı~t /= 
nin dibini lwrtşlırmak tıe e 

1 

d () . fJak11UYOr, yeye üşer. ntl/e ... / .aulamıyoru:. l'~ksa yagcı ar 
y gösterip 

onl<ıra başkn ya!I · / - mı sa ı
mıişleriye başka yay İ· 
yor/ar? O/ı 11e alri. [Jt'ie' 'Yt_:" 

. " - . . le d6rl yuz 
lllll <JOZll lllllllll / ı J 
k 

. ... I ("011 JfS&l' 
uruşa yay ye < e C 1 Osman ema 

Mübodelc koıniıyonu 
K'nunevllden itibaren 

yenidc,z faaliyete 
başlıyacnk 

Muhtelit mübadele komiı-
.. .. .. bitaraf lıasının yonu uçun ı- • y an 

intihabı için Türk Te un . 
hOkfımetlerinin notaları ~~~ı
yeti Akvam katibi umuır.~hgıne 
tevdi edilmiştir. 

yeni bitaraf azanın bu ay 
ıonuna k?d1tr intihap oluna .. 
cafı >1e le ,,u.,..,,eldea

1 
i:ff:; 

rea Jron"•,,on- $ 1 +.;, 
..._..,.~ ..,..., ;ı ~· 



4 Sahife Son Saat 

Anadoluda Bozkurt 
efsanesi 

Oğuz Hana fütuhabnda 
rehberlik eden, müteaddit ba
kanlara kah anne, kah sütan· 
ne olan Bozkurt hırafesinin 
Anadoluda bir izine tesadüf 
edilemiyişi çok gariptir. Fil
hakika bugüne kadar, kurdun 
eski asırdaki kutsiyetinden 
Anadolu halkı bir an'ane 
nekletmiyordu. 

Kurda dair kinayeler, ata 
sözleri, diğer hayvanlara atfe
dilrnd n fazla manayı ihtiva 
etmezdi. 

Kurt ismile tesmiye edilm · 1 

tarihi ricale de az tesadüf 
edi!di; Kurt bey namında ancak / 
bir, iki şahıs biliyoruz. Bektaşi 1 

menkabe!erinde bir kurtıma 1 
geçiyorsa da, bunun meılıur 
Korkutata olmasını bazı zevat 
iddia etmektedir. Kurt masalı, 
kurt kuranı gibi kinayeler, 
hayvana kutsiyet vermekten 
uzakh. Hususile sürü sahibi 
köylülerle temas edenler bili
yor ki, kurda karşı halkta 
büyük bir kin vardır. Kurt 
avında muvaffak olan avcılar 
derisini köylerde gezdi.rirken, 
daha doğrusu mükafat top
larken «kurt geldi, düşman 
geldi» diye haykırırlar. 

Tetkikat için memleketimi
ze gelen bıızı ecnebilerin de 
bu bapta suallerine maruz kal
dığımızdan bu mevzu hakkın
da göz kulak oluyorduk. Ge
çenlerde Halk Bilgiııi tetkika
tı için en müsait, en geniş bir 
saba olduğunda musır bulun
duğum Yabanabada bir seya
hat yaptım. 

Birkaç gün uyuz kurt buna 1 Alınan oktruva 
devam etti, yuvarlana yuvarla- k J ., ·ıd • 
na küçük bir göl meydana 1 ço aegı ır 
ge~di, -~urdun yavaş ;avaı .tüy- deni[ivor 
lerı bıtiyor, hastalıgı geçıyor- J 

du; bir müddet s .. nra terü ta
ze oldu, ipek gibi tüyleri dü
zeldi, bir daha kurt gelmedi.» 

Hikaye buraya ge!diği za
man, kadın bir sır tevdi edi
yormuş gibi Lürrıetkir bir 
vaziyetle hafifçe « bu kurt 
peygamberlerdendir » dedi. 
Sonra ne olmuş? dedim, kurt 
masalını genişletmek istiyor
dum, devam etti : 

"- Kurdun bur:;ya geldi
ğini Sipahi kciylü kel bir l:ız 
görüyordu. O da kurt gibi 
gölde yuvarlandı, g ·'nlerce 
ba~ını yıkadı, biiznillah ipek 
gibi saçları geldi hastalığı 

geçti. Ondan sonra burasını 

hamam yaptı~r, halk mecca
nen gelir, yıkanırdı. 

Bir zaman geldi ki ahali
den para almak istediler, 
derhal büyük bir yılan peyda 
oldu, kapıya dikildi, kimse içeri 
giremedi, para almaktan vaz
geçilmedikçe yılan hamamı 
terketmedi, nihayet vazgeçil
di, yılan da kayboldu. Bu ha
mama onun için yılanlı hamam 
derler» dedi 

Kadının rivayetince o za
mandanberi Sipahi köyÜnd~n 
öşür alınmazmış. Anlaşıldığı

na göre öşür vermemek bir 
şerafet ve mümt:ızi:•et alameti 
olarak halk arasında yaşar-
mış. 

- Şimdi nasıl dedim? 
- Deli Durmuş şimdi, ca-

Dün sabahki rüfekamız, tri
kotaj sanayii ile iştigal eden
lerin, oktruvanın yi\ksekliğin
den do'.ayı imalatanelerini 
Emanet huJatları haricine, bil
hassa Kartala nakleC:Ecekleri-
ni yazmı•'ardı. 

Dün bu bu~msta malüm'lt 
is•'y n ' ;r muh2rririrrize, Şeh-
1Pmanetini11 salahiye'tar bir 
riiknü d, miştır lıi : 

- B·J !:- '"ber "~·'!'·"'=~. Tfir
kiycnin her yerinde oktruva 
resmi vardır ve her belediye 
bu r~ mi alır. Kartal Bcledi
ye~i oktruva almaz değildir ki 
trikotajcılar orayı tercih et
sinler. 

Sonra, tirikotaj mevaddından 
ağır oktruva resmi alındığı 

iddiası da yalandır. 
Biz trikotaj mevaddından 

kiloda 10 kuruş oktruva alı
yoruz. Bir yeleğin azami 500 
grı:r:ı geldiği, ~sgari 250 ku
ruşa satıldığı düşünülürse, 
alınan resmin ne kadar az 
olduğu anlaşlır. 

En az 250 kuruşa satılan 
bir ye1ekten 5 kuruş oktruva 
almak çok mudur? Sonra bu 
yeleğin 1000 kuruşa satıldığı· 
nı düşünün, 500 gram gelmek 
tartile alınacak resim gene 
5 kuruştur. 

Bir kilodan 10 
truva inanınız ki 
trikotaj sanayii 
korkutmaz. 

kuruş ok
çok azdır, 

yapanları 

Aydın ticaret 
odası azası 
mahkemede 
İzrnirden bıldiriliyor: 
Aydında, Aydın Ticaret 

odasının bir limon, portakal 
meselesi olduğu malumdur. 
Bu mesele tecil kanununa 
tabi tutulmuş ve davanın ta
kibinden vaz geçılmişti. Fakat 
müddeiumumilik maka:nı tica
ret odası azasının devlet me
~uru sayılacağını ileri sürerek 
mahkemenin tecil kararını 
temyiz etmişti. 

Bu defa temy:z mııhkemesi, 
mt:ddeiumumıliğin görüş nok 
tasını muvafık bulmu.ş ve ti
caret odası azasını devlet me
muru sayarak davanın teciline 
mahal o!mıyacağına karar ver
miştir. 

Bu karar üzerine mesele 
yeniden tazelenmiş ve mahke
meye intikal etmiştir. Aydın 

ticaret odası reis ve azaııı 

yeniden vekil tayin ederek 
davaya ha11rlanmışlardır. 

"e-... 4 
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Mılll mecmua 
7 ya~ındo 

Bir yaz tatilinden lionra 
116 ıncı aüshası çıkmıştır. 
Mehmet Mesih, Sadettin Nüz
het, Mahmut Ragıp, Sabih 
İzzet, Behiç Enver, Zekeriyya 
Rıza imzalı en güzel yazıları, 
şiir ve hikayeleri vardır. Bu 
nüshasile yedinci yaşına giren 
ariı:adaşımıza uzun ömürler 
dileriz. Yabana bat kaplıcalarına da

ir dinlediğim bir efsane Boz 
kurt an' aneııinin bir isti tal esi 
olduğu fikrini bana verdi, 
naklottiğim alakadar zevatın 
da teyitlerine itimat ederek 
Türk halk bilgisi ile iştigal 
eden zevatın tetkikine arzedi
yorum. 

yır cayır yüzer para alıyor, 

ne kurt çıkıyor, ne yılan ge
liyor, cevabını verdi. Müte,rellileı·irı telası 

3 Yabanabat kaplıcalarına ait 
bu hırafede hem ejderhayı, 
hem kurdu buluyoruz. Selçu
kilerin sancakları ejdı;rha ol
duğunu Sadrettini Ko:ıevinin 
meşhur Selçuk mersiyesinden 
anlıyoruz. Bozkurdun efsane
leri de malumdur. Demek ki 
her iki ungunu hamam efsa
nesi yaşatmaktadır. 

Evkaf erkanından birine 
Qöre manasızdır ••• 

Kese köyü ile Sipahi köyü 
yakınındaki kaplıcaların nasıl 
keşfedildiğini Kese köylü bir 
kadın, aynen şöyle anlattı: 

"- Çok eski zamanlarda 
bu hamamlar yoklu, kaynak, 
bir hayvan izi kadar küçüktü 

Eir gün t .ı tepenin çamı al
tındaki yatırların yanından 
uyuz bir kurt geldi, vücudun
da tek bir tel kalmamıştı, 
kaynağın üyerine yaslandı, 
sağa sola dönüyordu. 

"Halk Bilgisi Derneği,, 
Anadolunun bu kabi yazıl
mamış balkiyatı arasında bizim 
naklettiğimiz efsaneyi tevsi e
decek daha kim bilir ne hıra
feler keşfeyliyecektir. 
l 'ak Bilgisı Dt•rnegı ıımumi ınrrkt·zi 

iJJ.rc h~Y""ti aııı-ıt·"'dan 

HIJ!j(jn Fehmi 

Mütevelliler ile Evkaf ara- ' 
sında bir ihtilaf mevcut ol
duğu ve mütevellilerin bu 
hususta teşebbü3atta bu
lunmak üzere sık sık içtima
lar aktettikleri malümC:ur. 

Mütevvelli:erin iddiasına na
zaran mütehassıs M. Leyman 
raporunda mütevelliler tara
fından idare edilen vakıfların 
Evkaf idar.osi ta;a~.ndan idare 
olunmasını, mütevvellilere an-
cak vakfiyelerde tasrih edilen 
miktarda para verilerek vakfın 
idaresi ile alakalarının kesil
mesini lüzumlu bulmuştur. 

Mütevelliler buna razı de-
2-illerdir ve vakıflardaki tasar
ruf haklarının tanınmasını is
temektedirler. Mütevellilerin 
bu faaliyeti etrafında İstanbul 
evkaf erkanından bir zat bir 
mubarririmize demiştır ki: 

filminde dilber sinema yıldızı 

Olgu Baklanova 

« - Mütevelliler hakkında 
raporda ne gibi tavsiyelerde 

J bulunulduğu henüz bizce ma
lum değildir. 

• z l ı~ı J\ ı~-, J\tl A Ji Sl 

Yerlerin:zi evelden 

) 

Bu akşam 

ELHAM~A 
ainenıasında ikinci sesli ve sözlü film 

ÜÇ NıKAH 
ŞARL ROGERS ve NANSl KA

ROL. tarafından. Sözlü varyete 
GIESDORFS GIRLSin şarkılı 
BLUES ve FOXTROTLARI 

RAKEL MALLER in NOİ DE LA 
MARE farkısı. teganni edecektir. 

tedarik ediniz. Paramunt filmidir 

ı~::::·······~·~··<=>·~·~·~··~············r 
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Maamafi mütevellilerin bu 
faaliyeti de lüzumsuzdur. Hiç 
bir mütevelli balen Evkaf 
idaresinin müsaadesi olmadık
ça vakfının varidatından ne 
bir para sarfedebilir, ne de 
vakfının herhangi bir surette 
idare tarzını değiştirebilir . 
Akarları Evkaf tarafından mü
zayede ile kiralanır, varidat 
mülhaka müdürlüğü tarafından 
yapılan tetkik neticesinde sar
fına mezuniyet verilmek sure
tile harcedilir. 

İratları Evkaf vaıııtasile 

tahsil olunur ve seneden sene
ye muhasebeleri rü'yet olunarak 
eğer fazla para kaldı ise mü
tevelliye verilir. 

Görülüyor ki mütevellilerin 
vakıfların idaresinde pek mü
him rolleri yoktur. Evkaf mü
tehassısı eğer mütevellilerin 
dediği tarzda rapor vermiş ise 
bir haksızlık yapmıt degildir. 
Daha kestirır'e b!r yo!J:-ı git-

miş, ışı basitleştirmiş, hatta 
miltevellilerin lehine hareket 
etmiş demektir. 

Çünkü mütevelliye vakfına 

yepılan masraftan artsın art
masın hakkı olan para her 
st;ne muntazaman verilecek, 
vakfı da Evkaf tarafından 
imar, ve idame ve idare clu
nacaktır. 

Ev!ada mevkuf olan zürri 
vakıflara gelince; bunlarla Ev
kafııı biç bir alakası yoktur. 
Bir adam sahip olduğu çiftli
ği ve araziyi evladına bırak
mış, fakat neslinin refahını 
idame için evladından satmak 
hakkını nezederek bir vakfiye 
ile bu mal sen ölünciye ka
dar senin, sen öldükten sonra 
senin Ç"lcuklarının, onlar öldük
ten sonra oııların çocuklarının, 
velhasıl neslin ve zürriyetin 
mabvoluncıya kadar neslinin 
ve zürriyetinin, mahvolduktan 
sonra .da hükiımetindir, diye 
bir vakıfname tanzim etmittir. 
Evkafın bu vakıfla hiç bir 
alakası yoktur, olamaz ve ol
mıyacaktır. Bu kabil vakıf 

mütevellilerinin tela 11 

tün b,.yhudedir. » 

büııbü-

Bulana mükafat 
İki kıt'a yeşil kaplı 

cep def terimi 'ı teşri
nisani pazartesi günü 
Galata rıhtımında dü- · 
şürdüm. Bulan zatın 
zirdeki adrese insani
yet nan1ına getirn1csi-. . 
nı rıca ve ayrıca n1en1-
nun edileceğini ilan ey
lerin1. 
Kasımpa~a kömür is

kelesinde köınür 

tÜCC"'J'1 C:-.'·"'1 , 

llikıiye 

Yusuf, henüz yirmi ikisinde 
çopur yüzlü bir gençti. Tasar
ruf bankasında ayak hı:ı:metle
ri görüyordu. 

Hacı ismini ona kim tak
mıştı, bu maliim değildi. Fa
kat müdürilnden tutun da en 
küçük memrıı-una kadar her 
kes ona: 

- Hacı aşıığıL 
- Hacı yukanL 
Diye hitap ederdi. Bu isim 

sabahtan akşama kadar bütün 
gişelerd.on, bütiln masalardan 
akseder, zavallı adam bir 
dııki!:a rah:ıt, huzur yüzii gör
mezdi. Buna rağmen o, !coş
maktan, defter götürü:> getir
mekten bıkmaz, usanmaz. ilk 
çağrı:ışta koca ku!ı:.!darını di
kerek, küçücük birer boncuk 
hissini veren gözlerini açarak 
en güç işlere heves ve teha
lükle şitap ederdi. 

Hacı, çalışkan, gayretli ol
duğu kadar . sevimlidi de .. 
Her iş buyuran onunla şaka
laşmayı da ihmal etmez: 

- Hacı, aslanım, haydi 
bana biraz mürekkep getir. 

- Hacı, yavuz delikanlı, şu 
tamponu iletiver!. Tarzında 

iltifat etmekten geri durmaz
lardı. Hacı, bankayla muamele
de bulunan bütün tliccarlarlada 
senli benli konuşur, verilen 
bahşişin azlığına, çokluğuna 

bakmaz, güler yüzle teşekkür 

ederdi. 
Velhasıl hacı, beı altı sene 

evel (Tasarruf) bankası me
murları, müşterilıı>i arasında 
şöhret ve muhabbet kazanmıt 
bir şahsiyetti. 

)#-

Garip şeyi. Hacı, bir gün 
birden bire değişti. Artık gül
müyor, işleri istiyerek yapını

yor, hatta şakaya bil.e taham
mül etmiyordu. 

Bunun sebebi uzun zaman 
meçhul kalmadı. 

Hacı aşık olmuştu. Hem de 
kime biliyor musunuz? T ı;le
foncu kıza .. Madmazel Luiz'e.! 
Kızıl saçlı, çilli yüzlü, kısa 

boylu Yahudi dilberi Hacının 
kalbine hakim olmuştn. Fakat 
bir de gelin ona sorun, baka
lım Hacıyı beğeniyor midi.. 
Heyhat.. Küçükten beri sine
ma ve romanlarla genişliyen 
mubayyelesi, kendisine ıa es
ki şövalyeler gibi kahraman 
yahutta Amerikah milyonerler 
kadar zengia, Rudolf Va!in
tino kadar güzel bir kocanın 
mukadder olduğuna kanidi. 
Böyle b;r kızın hem çirkin, 
hem cahil, hem de beş para
sız, bir de üzerine dini ayrı 
adamla evlenmesine imkan 
var midi? 

Onun için bir öğle zamanını 
müsait bulup kendisine gön
lünü açan Hacının yüzüne 
öyle bir kahkaha fırlattı ki.. 
Saf, bununla beraber haysi- . 
yetini her zaman korumasını 

bilen Yusuf göğsü inip kal
karak, gözü yaşlarla dolarak 
uzakla~tı. Bir anda bütün 
aşkı dehşetli bir kine tahav
vül etmişti. 

Doğrudan doğruya sebebini 
ııöyliyerek, nıçın kendisi!e 
evlenemiyeceğini izah edebi
lirdi. Fakat suralHJa gülme!;, 
neden? 

Yusuf, bu muameleye uğra· 
dıktan sonra artık bankada 
duramazdı. Üç gün sonrP. mü
düre çıktı, vazlfcsiı:den affe· 
dilmesini rica etti. Müdür : 

- Oğlum senden memnu:ı 
duk, dedi, eğer maa"'1n az 
geliyorsa arttıralım, yok daha 
rahat bir iş huldunsa o ba1ka. 

Teı 

Hacı 
vaziyetinde aegitdi. Kendis' 
de vazifesini yapmış, 
haysiyetini kurtarın:~ 
raman taYn vardı. 

* Aradan tam altı 
geçti ... 

Madmazel 
naşe olmuştu. llay<1l hükmüP 
icra etmiş, Yaı..ı.ıJ, dilberi' 
ne kurduğu büiya.ann hiç b' 
zaman hakikat o.ı:.ııııyacağı 

pek güzel an:i"tm -l'ı. 
Menaşe fcroı, "Boraı 

Hak,,müesses ;i "'' ıasebesin 
katipti. Aldı< ı • • , meşhut 
Musevi ekoııo .ıı ·'!:' 'n rağıneJ 
evi güç idare ediyordu· 
Luiz de evlı n<l .• t.,-.ıe sonra if 
ten çekilmıye m •cbur olmuŞ. 

Şişhane karaı<c, u caddesıniP 
arka aokakl.ırınJan birinde 
ev sa:Ubi de içıııde iki odalı 
kötü bir eve i.ıkı;uıı.ılardı. 

Bugün de her aKşamki gi· 
bi Luiz mahzun iavir, as~ 
çehreyle bir köşeye çekilınİŞ. 
yün ceketini örm'!kte; Menli' 
şe de yeni harfler çıkalıdaJI 
beri devam ettiği :Urkçe ga· 
zeteyi okumakla 'n şguldü. 
Menaşe efen bi gazeteyi dizle' 
rinin üstüne bırai<a• ak: 

- Tuhaf şey,· dedi, HaCI 
Yusuf bey isıuin<l~ bir Türlı 
zengini tek başına bir milyoO 
sermaye ile bir baJka açıyor 
muş .. 

Luiz İlme diki-at etmedli' 
için lakaydane cevap verdi: 

- Olur a .. Bunda şaşılacak 
ne var? 

- Öyle ama herif, bef altı 
sene evel ( Tasarruf ) bank•' 
ııında hademeyrniş.. Belki se' 
tanıyacaksın .. 

- İsmi nasıl.:ı? 
- Hacı Yusu',. 
Luiz minderin üs!ünde, aııİ' 

de her tarafma binlerce ijıl' 

batmış gibi titredı.. Görlinİi' 
önünde otomobi!ler, kat k•1 

elbiseler, çifte cifte kumatlat 
belirdi. Adeta ağlıyacak fİ' 
biydi. 

- Ne oldun? 
- Hiç .. 
Böyle bir ad::ım, ben orf/ 

da iken yokin. 
Menate efendi karısının bıl 

sebepsiz bulduğu heyecanı~ 
pek fazla ebmcmı~· ~t verınedi
Müsterihane ga~etesinin diğe' 
taraflarını okn»•~ a devıııll 
etti. 

br Bu Hacı Yusuf kimdir, 
!in bakalım !. 

l nkleden I 
Ahnı"i Ridaye 

1 Ecncbı v,. ..kalliytf 
mektepleri müdüt" 

lü{?ü::.~c 
Ecnebi ve akalii} et meldel" 

leri müdür.üğiindı: kıyınei' 
hizmetleri görülen Sait B. aıW 
kiye mektebi Fransızca ııııl' 
allimliğine tayin cd:1miş olDl•lr 
la beraber, h.::lefi i•e başlaytP' 

·pi 
cıya kııd:ı.r e::::i vazifesı 
devam edect>ktiı·. 

llCV Iİ . 
Yarın Ru~ iHi alinin sene1 

devriyesine mi,.sa Jif oldui"drr • e 
dan Rus l«·nsohsbaneıııll 

b
. . 1 h • 1 ,_.,,. 
ır resmı • " "npı aca"'/ 

ŞEHREMA!ıf. • • ;-.; AK$~ 

1 füjl~m~~::ı !:\ at 21.30 ~-
1 ' 1 lı ıııııııi 

- Evet, başka bir hizmete 
girdim efendimi 

Tuhafı, Yusuf, arkadaşlarına 
veda edip bankaum kapısın· 

dan çıkarken meçhul bir is
l: br'; n'ı~P.u:. ..... r .t.L: a<lzm 

\ 
mıl. l;li;\\11 

Tepebafld• 
tiyatrosıııı 
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ro ihtikarı 
• • u ı 1 de "ç yiızünü bi 

• za 
Son giinlerde petrol ihtika

nndan bahsedildi. Fakat işi 
lilyıkile anlamak mümkün ola
madı. Verilen malumat pek 
noksan. Binaenaleyh bu bapta 

·icap edenlerden tahkikat yap
tık: 

1 - Petrola kanşbrıldığı 
iddi olunan maddpnin ismi 
(kolza) dır. Bu madde made-
ni yağlar meyanındadır. Sana
yide boı.a imalinde, makine 
tatbirabnda, FJitoks gibi 
h~arat öldüren madde ima
linde kullanılır. Türl\iye piya
sasında iki nevi kolza vardır. 

r r , Rus. a ve Al}lerikadan 
gel;yor. Diğeri; Istanbulda 
mevcut bir~ok ı:nrk [bunlar 
şimdilik dörttür: Üçfinlln sahi-
bi ha · s Türk ve birinin Er
meni dır) fabrıkası tarafından 
motorin yağı tasfiye edilmek 
sureti!e · tihsal olunuyor. 

il - Zeytin yağı i e p •trol 
kan.şbrıla ak bazı gemı\.1 lam
balarında yakılıyor, Bunun 
gibi {kolza) ile de p!trol ka
rıştırılırsa yanar. 

Fakat (kolza) nın rengi sa-
nmbraktır; çok ta is ver: • 
Binaenaleyh mahlut petrol da
lma şikliyeti müeddidir. 

111 - (Kolza) nın petrola 
karııbrıldığını iddia edenler 
-.e bu bapta propaganda ya
panlar Standart Oyl, Neft Sen
dikat, Diyakonof gibi ecne
biler ve kara Eftim oğlu gibi 
mütareke senelerindeki hare
kab ile meşhur ve maruf 
ecnebi yürekli bir Karamanlı
dır. Bunların hükumet hazine
sinin zararım bir Türkten fazla 
düşüneceklerini tasavvur etmek 
pek saf dillik olacağına göre 
asıl maksatlarını keşfetmek 
icap eder ki bu da güç değil: 
Şimdiye kadar meydanı boş 
bu1muı1ardı. Halbulp ahiren 
kendilerine Türk fabrikalan 
rakip çıkmı~r. Şimdi bu re
kabet ehemmiyetsiz; fakat 
ilerde bu fabrikalar yükselirse 
işleri bozulacak. Buna mani 
olmalı. Hem bir taşla iki kuş 
vurulmuş olur: Türl< fabrika
lan yıkılır; binnetice Tnrk 
sanayii, Tllrk dahili imalah, 
Türk ticareti baltalanır. 

iV - TOrk fabrikalarının 
faaliyete başlamasından eve1 
petrola (kolza) kanştınlmıyor 
midi? Bunu föyle tevil edi
yorlar: «Hriçten gelen (kolza) 
pahalıdır. Petrola karışmasında 
faide yoktur. Halbuki Türk 
fabrikalan bunu ucuza mal 
ediyorlar. Binaenaleyh tağşiş
ten bir istifade beklenebilir.» 
Bununla Türk fabrikalarının 
kendilerine milkemmel bir 
rakip olduklanm itiraf ediyor
larsa da iş orada değil. 

Bunların hariçten getirdikle
ri (kolza) gümrükten madeni 

A1ulıarriri: Vels 
Göğaünden geriye fırlatıldı. 

Baktı. Duvardan duvara ge
rilmiı bir teldi. Kopararak 
yerde yatan adamın yanında 
diz çöktii. Sırt üstü çevirdi. 
(Leysi) idi. Kalbinin yukarı
sından gömleği yanmış ve az 
bir kan dışan sımıışb. Kur
ounun pek yakından atıldığı 
•ıikirdı. 

(Şanon) mınldandı: 
- Ölmüş .. 
Kız yamna Koştu. 
- Ölmüş m'~? .. Kim? •• 
- Oldut: n yerde dur. 

Dışan çıkma •. 
Bu lSlüm ve sır evinde (Od

rey) in yamndan ayrılması ca
iz olamazdı. Aksi takdirde her 
hangi bir barek t ölümUne 
&ebep olabili. Köıedeld maaa
ta yaklqb. Üzerinde bir dq-

• 

a ım! 
yağlar meyanında geçtiği için 
miktarını, maliyet fiabnı öğ
renmek mümkün değil ki bu 
mütaleaların doğnı olup olma
dığım anlamak kabil olabilsin. 

V- Yukarıda söylediğimiz 

gibi has:s menfaat gözeten 
bazı petrol tacirleri ile bir 
kaç bakkal petrola (kolza) 
kanıtırmak suretile hilekarlık 

yapabilir. [İnhisar zamanında 
yapılan müteaddit teftişler 
neticesinde birkaç bakkalın 
bu işe cesaret ettiği anlaşıl
mış ve kendileri mahkemeye 
verilmiştir. Fakat lstanbuldaki 
bakkalların adedine nispet 
edilirse karışbranların miktarı 
hemen hiçten ibaret olduğu 
görülmekte ve etrafında yapı
lan gürültüye, pabrdıya değ-

memektedir ) her e olursa 
olsun birkaç. hilekarla uğraş
maktan azade kalmak fikrile 
dahilde (kolza) istihsaline ma
ni olmayı düşünmek Standardın 
Neft Sendikabn, Diyakonfun, 
Karaeftimoğlunun ekmeğine 
yağ sürmekten başka bir şey 
değildir. 
Mesmuabmıza nazaran Şeh

remaneti işin kolay cihetini 
ihtiyar ederek memlekette 
(Kolza) fobrikalarımn tesisine 
mani olmak çarelerini araştı
rıyormuş. Sahih olmadığını zan-
netmek istediğimiz bir hava
disi kemali tecasllr ve ihtiyat
la dercediyoruz. Esasen yeni 
gtimrük tarifesinin tatbikinden 
sonra petrol fiab epey ucuzla
mışbr. Binaenaleyh artık ki
mse mahliitçuluk yapmıya lü
zum görmiyecektir. 

VI - Hükumet hariçten, 
madeni yağ namı altında gel
mekte ve yekunu binlerce 
tona baliğ olan, ( kolza ) ya 
- kaçmıya meydan vermemek 
şartile - yüksek resim vazet
meli ve dahildeki (kolza). ima
lathanelerini himaye: ve sıya
net eylemelidir. 

Şeker hakkında tatbik edi
len tarzı hareket (kolza) hak
kında da aynen cari olmalıdır. 
Temenni edelim ki bir gün 
gelsin bu vazi Türk fabrika-
ları memleketin bütün (kolza) 
ihtiyacını tatmin edecek dere-
cede tevessü etsin; gene te
menni edelim ki bu fabrikalar 
ilerde vatanın· bütün benzin 
ihtiyacını temin edecek mües
seselerin bir çekirdeğini teşkil 
etsin. 

Ama bazı muhtekirler de 
(Kolza) yı petrola kanştıra
caklarmış; bunlar hakkında 
zabıtai belediye müfettiş ve 
memurları lazımgelen sıkı ta
kibab yapıp icap eden kanuni 
cezayı tatbik ettirmelidir. Bu 
da güç bir ey değildir. 

00 

Afiitercimi: (hner Fazıl 
me vardı. Bastı. Bütün elek
trikler yandı. Girdikleri za
man kapanmış olan kapı da 
açıldı. (Şanon) ıııevinç]e. 

- Zannedersem evde ne 
kadar kapı varsa hepsi açıl
dı. 

Diyerek (Odrey) i kolundan 
tuttu. Merdivenlere doğru 
koştu. 

- Ne oldu? .. Niçin ka91yo
nız? Kimdi o öln? 

- Sonra s5y1erim .. 
Sokak kapısı açıktı. Uzakta 

bir taksiy4 ipret etti. Oto
mobil yaıılanna yaklaşbl Kw 
bindirdi. 

- Doğruca otel gil .. Ben 
gelmeden çıkma .. 

- Se t krar eve givme 
oruı korkunçtur (Şanon) (Ocl
rcy) hı elini elinin iPo aldı. 

• 
ngı tere 

Krallarayapılan Varidatı az, if
sui kastleri kim- lasa giden bir 
ler tertip ediyor? borçluya benzer 

Prens Humberte karşı ya
pılan aui kast, bu birkaç sene 
zarfında bir ok hanedanı 
kırali efradına yapılan bu gibi 
tecavüzleri habrlattı. 

Bu sui knstlerin ekserisi 
anarşistler tarafından yapıl
mıştır. Prens Humberl'in bn
ylik babası ve hemnamı olan 
müteveffa ltalya kıralı Hum
bertin arka arkaya maruz 
kaldığı üç sui kast ta anar
şistler tarafından yapılmış 
nihayet üçüncüsü 1900 da 
kırlllı öldürmiye muvaffak ol
muştu. 

Genç prensin sui kaste ma
ruz kaldığı Brüksel, gene1900 
de kıral VIl inci Edvardın 
katline sahne olmuşhı. 

Bu son sui kaste benziyen 
bir diieri 1906 da Madritte 
vukua gelmişti: 

Şimdiki kıral Xlll üncü Al
fons, dfiğlin giinü, yeni kıra
liçe ile beraber arabasında 
giderken, önüne bir el bom
bası ablmıştı .. 

Bu f laketten yeni dilnya
da inasun kalamamıştır. Ce
mahiri mUttehidenin üç reisi 
böyle sui kastlere kurban git
mişlerdir. Reisi Cümhur Lin
koln 1865 de, dahili muhare
beden sonra, tiyatroda, loca
sında otururken mağlup ce
nuplulardan biri tarafından 
kurşunla katledilmiştir. 

1881 de ( Garfiyed ), riyase
ti kazanamıyan bir rakibinin 
ve 1901 de ( Me Kinley ) bir 
anarşistin kurşunlarına kurban 
gitmişlerdir. 

Belki bunların en müthişi 

1\1 ikisidir : 
1903 te Sırp kıralı Aleksandr 

asil olmıyan bir ka<lını aldığı 
ve sonra da, nazırlardan kur-
tulmak maksadiJe, kanu-
nu esasiyi yarım saat 
tehir ettiği için askeri zabit 
nın teşvikile zevcesi Draga 
ile beraber, vahşi bir tarzda 
öldilrülm üşlerdir. 

1908 de Portekiz kıralı 
Karlos oğlu ile beraber, çı

kan ihtilali bastırmak için 
Senhor Frankoya diktatörlük 
salahiyeti vermek üzere Liz· 
bona giderlerken yolda ikisi 
birden katledilmişlerdir. 

Rusya imperatoru il indci 
Aleksandr 1881 de bomba ile 
Nihilistler tarafından, ve Fran
mz reisicümhuru Korno da 
1894 de çakı ile bir anarşist 
tarafından katledilmişlerdir. 

Jül Sezann katlindenberi 
en mühim sui kast 28 Temmuz 
1914 ' Sosnada Seraievo t 

- Korkacak bir şey yok .. 
Ka:pı ağır ağır kapanıyordu. 
- lçerde. Katil içerde sen 

girme! Şanon süratle kapıya 
atıldı. Var kuvvetile yüklendi 
fakat gayreti boşa gitti. Oto
mobil uzaldaşmışb. 

Bu sırada bir polis yanına 
geldi Müteakiben (Beyker) 
caddesinden gelen bir adam da 
yanlanna yaklaştı (Şanon) a
damı tanıdı ve sordu: 

- Burada ne arıyorsunuz 
miat~ Vilit? 

- Leysinln emrile bu evi 
ne%8l"et albnda bulunduruyo
rum. 

- Ark• tarafta memurunuz 
var mı? 

- Evet... Batirdene Mar
pltin önüne• var .. biraz dtı-
ıündükten sonra Şanon kara
mıı Yerdi. 

- Arkadapnızın yanına 
koşunuz.. Katille uğraıb~mızı 
unutmayınız. Leysiyi öldüren 
adam mi dinlemez. 
Şanon ob'afı mua.yeae etti. 

Birkaç gün evel İngiltere 
bankasında albn mevcudunun 
nizamnamesine göre 150 mil
yon tutması icap ettiği halde 
mütemadi sat11lar neticesinde 
132 milyon indiğini haber 
vermiştik. İngiltere bankam 
ahiren neşrettiği blançoda bu 
rakamı teyit etmiştir. 

Ayni blançodan anlaşıldı
ğına göre bugün lngilterede 
~64 milyon İngiliz lirası kıy
metinde banknot mevcuttur. 
Şu halde m vcut altın, mev
cut banknotların ancak yüzde 
« 36 »sına tekabül etm~kte 
demektir; maamafi bankanın 

vadesiz teahhüdatı da nazarı 
dikkate alındığı takdirde bu 
karşılığı yilzde yirmi sekize 
ind'ğı goriılmektedir. Bu r -
kamı kaydetfkten sonra İn-

1 gılterenın borç annın miktarı
nı da le bit eJelim: 

İngilterenin " 832 ,, milyon 
daJgah, " 6 ,, milyar, « 510 » 
milyon dahili ve « 1 » milyar 
" 48 ,, milyon da harici bor
cu vardır; bu borçların yekfı
nu « 7 » milyar « 595 » mil
yon İngiliz lirasına baliğ ol
maktao ır. 

Hronika davaı 
Mesdut Rumca Hrouika 

gazetesi sahibi madom Eleni 
bukkında verilen kararın tem-
yiz mahkemesi tarafından 

nakzedildiği malümdur. Ağır 
ceza mahkemesi bugün bu 
davaya devam edecektir. 

Mahkeme mezkfır gazete
de intişar etmiş olan maka-
lenin tercemesi için Dariil
fünundnn Rumca bilen üç 
müderris isminin bilbirilmesini 
istemiş, Darülfilnun Rumca bi
len yalnız bir müderris bulun
duğu cevabını vermiştir. Bu 
vaziyet karşısında mahkeme
nin Matbuat cemiyetinden 
R :mca bilen üç muharrir· iste
mesi muhtemel görülmelctedir. 

Fe~dmanın davası 
Bngfiıı ticaret mahkemesin

de, barsak müteahhidi F eld
manın Emanet aleyhine ika
me ettiği dava rfi'iyet edile
cektir. 

yapılmıştır. O gün Avusturya 
tahtının varisi Arşidük Ferdi
nant zevcesile beraber sokak
ta katledilmişlerdi. 

Katil hakikatte bir Bosnalı 
olduğu halde Avusturyalılar 
cinayetin bir Sırp sui kasti 
neticesi olduğunu iddia etbıer 
ve Sırbistan..1an ezici şeraitle 
tazminat istemiye kalkmaları 
A ·rupa harbini tesri etti. 

Binanın cephe tarafından içeri 
girmek imkansızdı. Polisi ka
pıda bırakarak Vilitin yanına 
gitti. iki adamın muaveneff e 
duvarın üstüne çıktı. F enerını 
yakb. Aşağı bakb. Ufak bir 
taşlık ve bir kapı vardı. Bu
nun da diğerleri kadar sağlam,. 
olduğuna hilkmcderek Port ... 
men meydanına avdet etti. 

Binanın önünde kesif bir 
meraklı kütle.i toplanmıştı. 
Muavini Stil kalabalığı yardı. 
Yanına yaklBfb. 

- içeri ne suretle girece-
ğiz? 

Şanon Umitsis bir •aziyette 
elini aln1Da göttırdU: 

- Vallah bilmiyorum ••• Çe
lik olduğu için açılması güç. •• 

Birdenbire kapının açımlaaı 
sözilnil kesti. 

- içeri. .. 
Diye bağırarak merdlYente

ri çıktı. Her tari>.fta bol bir 
lfllı vanlı. Odaya girdiği sa- ı 
man ceaet meydanda yoktu. 

Graf Zeplin Bahri muhiti 
kebir üzerinden uçarken 49 
saatten fazla bir müddet ke
sif bir sis tabakası içinde 
kalmışb. Yolcular bu esnada 
deniz sathını hiç görmemişler
dir. Fakat Zeplin en açık 
havada büyük bir emniyetle 
yoluna devam eden muazzam 
bir vapur gibi sis ve bulutlar 
arnsında da istikametini ko
laylıkla tayin etmif, bulundu-

ğu yeri telsizi vasıtasile tes
bit ederek dümenini gi
deceği yere tev c i h t e küç
Jük çekmemiştir. 

Bugün tetsiz, havai nakliya• 
tın ruhunu teşkil etmektedir. 
Geçen seneki İtalya balonu 
faciasını derhatır etmek ha\a 
nakliyah için telsizin ne kadar 
ehemmiyetli b;r yardımcı ol
d v u u iz~ha kafidir. Uzun, 
pek uzun V\: feci bir intizar
dan sonra balon milrettebatı 
bulunduk nn yeri nihayet 
radyo vasıtaCJile bildirerek 
hariçle mün3sebetlerini temin 
edebilmi./er ve o zaman zavcıllı 
İtalya mürettebatının istim
dadını ilk işiten, Sibiryanın 
ıssız bir köşesinde kendi 
kendine yapmış olduğu basit 
bir ahize b2şında yalmz'ığını 

unutmak istiyen ( Nikolay 
Şmit) isminde bir köylü ol
muştur. 

Graf Zeplin balonu Asya.
dan gelerek Amerika istika
metinde Bahri muhiti kebiri 
aştığı vakit bütün dünya is
tasyonlarının mütemadi faali
y~tlerine rağmen tuhaf bir 
tesadüf eseri olarak evvela bir 
Amerikalı radyo amatörü ile 
görüşebilmiştir. 

Görülüyor ki hava inakliyatta 
yalnız büyük telsiz istasyonlan 
değil radyo nmatörleri de 
mühim bir rol oynamakta
dırlar. 

Zeplinin telsize tahsis edi
len kabinesinin hakimi mutla
kı (Villi lşpek) isminde tecrO
bedide bir Almandır. Bu zat 
1912 de ( Z 4 ) balonunun 
telsizcisi idi ve Amerikaya tes
lim edilmiş alan küçük ( Z 3) 
balonunun Telsizini de idare 
etmişti. Hacmi yalnız 70,000 
metre mik'abından ibaret olan 
( Z 3 ) bahri muhiti Atlaside 
müthif bir fırbnaya tutulmUf 
ve telsizci oturduğu yerden 
dUşmemek için önündeki ma
sayı iki eli ile sımsıkı tutmak 
mecburiyetinde kalmış olma
sına rağmen vazifesi başından 
bir lahza için aynlm yı ha
brın getirmemiştir. 

Telsizin e'.'l mühim vazife i 
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Malpa n Ala 
Şanon emretti : 
- Çabuk her tarafı arayı

nız.. Cani henüz evden çıkma· 
mıştır. 

Kendisi de tahaniyahna de
vam ediyordu.. Odanın nih11-
yetinde kaim kadife perdele
rin nazardan sakladığı bir oda 
daha vardı. 

Sanon perdeyi çekti ve hay
retle bağırdı : 

- ihtiyar ıeytana tapıyor-
mUf ••• 

Arkadqlan dlSndWer ... Şa-
nonun bağırmasına sebep olan 
ıey; yllksek kal de &%erine o
turtulmuı bir puttu. Şeklin 
arkasında duvara bir günq 
resmi yapılmış şüaat ufak ya
kut taşlarla ıüılenmift.i. Put 
iki kediden ibaretti. Şanon 
etrafı ararken muaviniı 

- Kani. •• 
nedi. F~nerinin .ziyası albn

d Jcnin ~erinde iki dam
la kan glSrinüştD... Şanon ·• 
StWa ~ gekli ... 

-a 
ulur ? • 

tarassudatına ait gelen haber,
lerl kaydederek balo~ OA 
müsait yolu bıti~a~ edebılmc• 
sini temindir. istikamet ta• 
ylni için balon aynca düme~e 
merbut bir anten çerçevesıl~ 
teçhiz edilmiş olup her hang& 
bir te1siz istas:, oı u istikame• 
tine tev H ec!ildiği vakit 0 

istasyonu işitir. 

Bu suı etle bt..,,, ... un düme
nine el sünnccfon muayyen 
bir telsiz istn..:; oDUn.:l doğru 
uçmak kabil clru~ ve b~~~ 
telsi:ıcisi sayc:::ııde otomatiıt 

dis. · "dare olarak kendi ken ını ı 
edebilir bir h .. le gel~tir. 

Fatih Saraçhanebaşı Şeker
ci so tak No. 15 
Tev ;k Cemal 

İstanbul altınu hukuk m h
kemesinden: 

· hatun Nişancada H } m k 
mahallesinde tu acı ; 0 

; 

ğında 3/No dn ı -O.il e en : 
Hikmet M 'aoyan ~kanıma 

h. . ı 3 
tarafından nlcy ınıze 
o'unan boşanr 3 davasın n 21 

10-929 tarihli celsesinde hazır 
'h tle hakkı· bulunmadığınız cı e d t lıt 

nızda gıyaben ceryan e en ~ 
kikat neticesinde kocalakık v~~
fesini ifa etmemek m sa ~ 0 

hanenizi terk il sebep olm~ .. 
sızın 16 sene~enberi hanenıze 
avdet etmecli~ 'niz ve .bir hay 

1 enız u· zarfında avdet ey enı 
suswıda ihtar ve milddeti ka-

d 'ti' ve hane-nuniye zarfın a ı raz . 
nize avdet eylemediğiniz takdctdırd• 

"kr r a o· vakıaları kab~l ve ı a 
1 v '-ir daha ma!ıke• 
unacagı ve u • v• i 

meye kabul edihnıyecegın z 
lü h kuk usulü muhake· 

zumu u hkt. na tev• 
meleri kanunu a umı. . 
fikan muamelei kıı~unıye ~ 
edileceği ilan suretiyle tebliğ 
olunur. 

Odol biltün dünyada ta~ıamı~ 
f Od l"n istihlal.i saır h 

hır. • bo. u d'ş ııyunun lstihlı\kl 
angı ır ı • r. 

ne fniktlr. Oodan ıfazla temına 
, ·u bUJuoamaıJ zl 

h bir diş ) ka,·ait vtl, 
Odol fennin en 60~ ~·e dl ıe( 
şeraitine naıaran llgt: ayl, 08~ 
ri muhafaza edec~k 11 

ta1iır. ~ d. 63tili't 
Her ,... t: 

aşlar dedi .. 
- Haydı <!r ao u.J b' 

eket euıre ı
Belki bunları har 

liriz.. diler. Fa· 
Ü k. · uz ver 

ç ışı OJt? den oynatmak 
kat putu yerır. limitte bo· 
kabil olmadı. Bu a müfottiş 
şa gittikten sonr 

mırıldandı. h .. 1 evden çı
- Oeset enu 

Sen yukarı çık 
karılmamqtır. Stil 
b - ararıın · 

en aşagı)'I d taharriyabna 
Stil bu '!'8 ~= bir kapı da· 

devam e~ ti Biraz zorladı• 
ha keşf etınış ·1d Burası bit 
ı K ı açı ı. 
ar. . ap indiler. Birinci 
merdı~eodi. lı odaya gelmİf• 
kattakı Jiapa bin bir 
1 d' Oda tozlaJUDlf 
er. 

1
'Afrik putiarile dolu idi. 

çeşıt 8 L--1- -1b 
d"kkati en llU.IA ccı e-

Nazan ı d ki 
d Mısır tanın a ~ 

en şey B 
buttu. Kapağını açblar. oı• 
tu T krar Malpasm odasına 
gcldil:r. Memurlar orada idi· 

ler. Şanon: L İllill 
- Emin olunuz e)'9 
- ~! hatta katil 4., "" ........ c .. _.., ~ 

clell 5alr••• dekU ( s;tJaedf) 

• 
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. 
lstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları 

Kl1rll11 mal müdürlüğünden: 
Kariyesi Sokağı Cinsi 

Alemdağ kariye derunu arsa 
« .. .. « 

Rakkamı 
ebvabı 

71 
41 

)6-67 

Ziraı 

400 
225 
900 

Kıymeti mu
haınmenesi Kimden matcuk oldup 
Kuruş 

4000 
2250 
9000 

Agop oğlu Kirkor 

« « « 58-1 

« harap kahvehane 78 

160 

Kolyani binti Mazlumyan 
Ağavni Eskohi binti Niko
ğos kerimeleri 

6000 Kir':or kerimesi Şinorik Tonik 
Kirkor çorbacı kerimeleri 
Ogida ve hissdan 4500 

5000 " " arsa 59-59-1 500 Kirkor kerimeleri Şinon1ı: 't'e 
Tonik 

Bostancı Posta ca!ldesi « 29-9 160 13000 Bakkal Uzo ve biuedan 
Balada cinai, m~kileri ve kıymetleri muharrer ve emvali metrukeye ait yedi parça emvali 

gayri menkulenin 26 teşrinievel 929 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mülkiyetleri mlizaye
deye çıkatılmış ve verilecek bedel haddi layık görüldüğü takdirde 16 teşrinisani 929 tarihine 
mllsadif cumartesi günü ıaat 13 ten 15 şe kadar Kartal malmüdürlüğünde müteşekkil satış 
komisyonunca ihalesi icra l!:ılınacağından· talip olanların yevmi mezkürda kıymeti muhammene
llİlı yilzde 715 nilbetinde teminat makbuzlan1e komilyona müracaatları ilin olunur. 

I-'ondra l>irahanesi 
Beyoğlunda en büyllk, ea güzel aile merkezidir. 

Asri Türk musiki birliQi 
Her akşam saat 18-24 e kadar 

Çok ve mebzul envi.i mezeler birinci neviden içkiler. 

~ 
Nevralji 

l\spirin 
komprimeleri 

sııycsinde sür' ııtle lcdııvi olunur. 
Yolnu: kırmızı bondırollu holdld .,..,._ .. , 

aaıbolijıno dikkat ve bu markayı muwrea 
talep ediniz. 

Büyük Tayyare piyangosu 
Yedinci tertip dördüncü keşide: 

11 r-l ~esriııisaı1i 1929 
.) 

• • 
ı ra ıye 

4:5,000 lira 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

ikramiye ve 10,000 Liralık bir mükafat. 

Anbaı' in~aatı 
Tatan inhisarı umum 

müdfir/fiğii.nden: 
.:fııtlilı. inhiaar idaresi Kuruçeşme yaprak tütün anban bah

çuinde İDf& edilecek anbar kapalı zarfla münakaaaya konul
muttur. 

Mezkdr intaata ait proje ve şartname ve saireai 15 lira 
mukabilinde verileceğinden taliplerin idarei umumiye mimari 
şubesine muracaatla almalan. ve 16 kanun eve! 929tarihinde de 
zarflarını Galata da mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

Teminatlı ucuz mobilya 
Mobilya almazdan ve ya sipariş etmezden eve! 

A. SOFİANOS 
MOBb.. YE MAC'.;AZASINI ziyaret ediniz. 

Beyoğlu, Asmalımeaçit, No 13 Telefon, Beyojlu 1293 
Aari, sağlam, emaabiz, mobilyalar imal eden ıon si.tem 

ve elektrikle mllteharrik fabrika, Takslmd., Taluimkıp 
No 48 Telefon Beyoğlu 1801. 

SERi ve trlNAU TESLİMAT 

Fotograf 
Beldediğiniı gayet büyllk 

Ye parlak dllrbllnlll zarif foto
graf makinelerimiz gelmittir, 
muhayyer ve teminatlıdır, tec
rübeleri yapılarak teslimi te
ahhüt edilir. 

Merkezi : Aamaalb Yıldız 

Şube : Eminönü, 
mara Mehmet Ruhi 
esaeseleri. 

Han 
(51) nu
bey mü-

lstanbul dördüncü icra me
murluğundan: 

Şefkati beyin Ahmet Hamdi 
beydeki alacağından dolayı 

mahcuz ve fruhtu mukarrer 
Bcşiktaşta Screncebey yoku
şunda Ebülhüda tekkesi kar
şısıııda atik 12 cedit 21 nu
maralı hane otuz gün müd
detle ihalei evveliye müzaye
desine vaz olunarak iki bin 
lira ile talibi uhdesindedir. 
Kat'i ihalesi icra kılınmak 
üzere ve yüzde beş zamla 
on beş gün müddetle tekrar 
mevkii müzayedeye vazolun
muştur. 

Müştemilatı dört ayak mer
divenle ahşap haneden ve 
çift kanatlı kapıdan içeri giril
dikte zemini çini döşeli bir sa· 
hanlık mahallinde dıvar içinde 
camekanlı bir dolabı sahanlık 
mahallinde bir sofa üzerinde 
2 oda, 2 sabit dolabı ve ze
mini çini döşeli mutfak ve bir 
heli mevcuttur. Mutfak deru
nunda bir sahrınç ve kurbağa 
tulumba vardır. 

Mutfaktan bahçeye çıkılır 
bahçede kurumuş bir kuyu 
ve beş adet eşçan müsmire 
vardır. İkinci katta üç oda 
bir heli ve bir sandık odası 
olup odalar yağlı boya ve 
kapılannın üstü buzlu camlıdır 
sokak ve bahçe üzerinde iki 
şabnif vardır alt kattaki sofa 
dahilindeki odadan zemin 
kabna merdivenle inilir bir 
küçük oda vardır bu odanın 
sokağa bir kapısı olup hane
de elektrik teçhizatı mevcut
tur. 

Hududu : Sag tarafı Cemal 
bey arsaıı, arkası Mustafa 
efendi hane ve bahçeai ıol 
tarafı Galip bey hane ve bah
çesi cephesi tarikiam miktarı 
mesahası tahminen üç yüz iki 
arşın olup yüz elli yedi buçuk 
arşını bina yüz kırk altı ar
tında bahçedir. Kıymeti mu
hammenesi 3925 liradır talip 
olanlar kıymeti muhammene
sinin yüzde onu nisbetinde 
pey akçelerini alarak 928-18451 
dosya numarası ile 23-11-929 
tarihinde İstanbul dördüncü 
icra memurluğuna bizzat veya 
bilvekile müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Kadın hastalıkları hekimi: 
Doktor , 

CEMRL ZEKi 
Her ttlr!O. kadm rahatsız

lıklanıu ciddi, aeri ve muva
fık bir tekilde tedavi eder. 
Maçka palas ikinci kapı 

No 14 
Her güa öğleden sonra 
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H.ORELLİ 
Herkesin tabiatine muvafık fapkalar rekabet kabul 

etmez bir surette yalnız mağazamızda bulunur. 
~ Galata Karaköy No 1 

__ ı . 
- ·-- -- --~--------:_ --·: ·~..:.: .. :__ .. 

l\[aliye vekaletiı1den: 
336 senesinden 1927 mali senesi nihayetine ka

dar milli hükumet bütçelerinden matlubu olan
larla gerek milli hükumet ve gerek sakit hü
kumetin bütçe emanatı ve adi en1anat hesap
larında mukayyet alaca~ı bulunanlar, Şubat 
'J30 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları 
n1ahallin en büyük n1al memuruna müracaat 
eyleyip yetlerindeki mathibat vesikalarını vere
rek mukabilinde müracaat vesikası almaları 
lazımdır. Bu müddet zarfında müracaat etme
miş ve vesika almamış olanların iddia' ettikleri 
alacak 'l513 numaralı kanun mucibince katiyen 
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nihaye
tinden sonra hiç bir n1azeret kabul edilmiyece
ğinden alacak iddiasında bulunanların 930 sene
si Martından evel bulundukları mahallin en 
büyük mal memuruna nıüracaat etn1eleri ilan 
olunur. 

APPEJL 
Dünyanın en 

Mükemmel yBzı 
makinesi 

llıı susılıı ı:ıt.\. '::ırz lıiikıiıneıınııı ılahi t.ıkdir ve tercih eııi~i ınakıne 

Hafif, metin ve saelam 
Her ciheti taahl1t·1· ı (Jltınuı· ve takside l dahı vcrılır 

Unıunıl 11cent.1<..J 
Y. 'i O!tl\\ \:-/ ~:ıılıkır~ lıın .ı > .1.1 İstaııhul Tel. lıt. 

cyri sefcıin 
Merkez aı:enusı · Galatoı 

hoprü ba}ında. Beyoglu 2 3 62 
~ubc aı:cnt;c;ı: ~fahmudiye 

)qnı altınJ.ı. l~tmbul 2740 

Trabzoıı ıkıncı postası 
( IZ.\llR ) ıapuru 7 teşrini 

s.ıııi Perşembe glınu akş,ınıı 
Galata rıhtımından hareketle 
( Zonguldak, !nclıolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Girestaı, Trabzon Ye Rize )ı·c 
gidecek Ye [ Of, Trabzon , 
Pulathaııc , Giresun , Ordu , 
hıtsa, Samsun, Sinop ve ine 
bolu 1 \ a ııj\r<l\'ılrak ge 1 eecektir. 

TAVlLZADE MUSTAFA 

H biraderleri va,urları 
Muntazam Ayvalık ekspresi 

Selamet 
~Yapuru F l-İcr per~eıııbc a!t~.ımı 
Sirkc-ı nlıtııııın~an hareketle 
mutat iskelelere u,!?radıktan 
soııra ı:unıa günü Edremit ve 
\yıalı,(ta muvasalat ı·e pazar 
günü Ayvalıktan hareketle 
paz:ırtcsi lstanbula aı·det ede
ı:cktir. Mahalli müraı:aat: 
Yemiş Tavilzadc biraderler. 

telefon l~t : 221 o 

.'.Uuıılazam Barlın 11oslası 

R•hç i<•;ııda E -· ua•arı e 
nıfındc.n taklitç.ilik '< µvhası hın u 

ı gazctrlere verıleu ıl . •ahıbı H'•an 
l,cy trafından t•kzıbı. 

Kolonya etiketi• rımın Vsküdarda 
şekerci vo kolonrn ·ı HaMn elendi 
l•r•fından taklit r. Jd,gıni uAıı etını1 
isem de yapılaıı !uhl.;kattan bunun 
doğru olmadığı a.ı'a~ılarak bu yilz
drn rencide ettiğım H1ııun efendinin 
kalbini kcndiıine ıurziı-e vermek su
retile nır .. leye nihayı·t verilerek mu
hakrmcmiıdrn '"lı nazar rdildiği 
illn oluuuı·. 

lstaabul dördüncü icra me
murluğundan: 

Mllnire hanımın Veçhiye ha
nıma olan borcundan dolayı 
emniyet sandığma bin yüz elli 
ipöteğin fazlasına şamil olmak 
llzere mahcuz ve furuhtu mii
karrer Mahmut paıtada Nuri
osmaniye de cedit 106, 108 
110, 86, 88 numaralarla 
lllW'akkaa beş bap dDkkh 
v. bir bab maa dükkia hane 
araaıua i9 hisse itibarile ild 
lıiueailedlter bir hilsuıiD yir
mi sehim tertibile ca yedi Mh
mi ihale! aneliyesl icra la
hnmak üzere otuz p mlld
detle mevkii mü~edeya vu 
edilmittir. Hudutlan ıat ta
rafı Nuru Osmaniye karakol
haneal ve bazan Servet hanı
mın ferağ eylediği menzil sol, 
tarafı postane müdürl\ Veh
bi efendinin menzil bah
çesile matbah dıvan ve 
Sait ağanın bila hıı va dllkkinı 
ve tarafeyni Nuruosmaniye 
cııddesile mahduttur. 106 nu
maralı dükkanın z· mini tahta. 
tonuz kemerdir. Kepenkleri 
demir camekiin ve mutaıııba 
müstecire aittir. Belber Hüsyin 
efendi müıtecirdir. Mesahası 
on dört metro lerbilncİe olup 
kıymeti mulıammen~ıi bin yuz 
liradır. 
108 No. dtıkkanın umin ah
ıap ve tanuz kenıerlidir. bir 
mahzen Yardır dUkkiııda bir 
aama kat mevcuttur kt-penk
leri demirdir on sekiz metro 
terblinde olup Siteymaa Ef. 
mllstecirdir, kıymeti muhaın
menesi bin beş yüz liradır. 
110 numaralı dükkinın üzeri 
tonoz kemer ve zemini tahta 
ve kepenkleri demirdir ve bir 
aama k~t vardır Hazaroı Ef. 
müstecir olup on iki metro 
terbiindedir kıymeti muhıim
menesi bin iki yü:ı liradır. 

1 
İzn1ir s~rat postası Ercümend Nur 

86 numaralı tlükkawn zemi~ 
ni tahta ve kepenkleri demir
dir Uz:erinde asma küçük bir 
oda olup üzeri tonuz kemerdir 
Y ervant efendi müstecir olup 
on metre terbiindedir ayni nu
mara ile mllrakkaın kepenkle
ri demir, tenekeci dükkinına 
girildikte zemini ahıap ve Uze
rinde bir asma oda ve dük
kinıarın arkasına müsadif üs
tü açık bir arsa olup mezkfır 
dükkinda Lutfik efendi müı
tecirdir bunlann meaabba11 
yüz kırk metre terbündedir 
Sabri efendi müstecir olup 
kıymeti muhammenesi iki bin 
beş yllz liradır. 

88numaralı dükkinın zemiai 
asfalt, üzeri tonoz kemer, 
dükkiııda bir asma kat me't'
cut olup dükkandaki mupm
balar ve parmaklıklı demirler 
ve camekan mlistecire aittir 
Cemal efendi mQııtecir olup 
on dört metro terbiindedlr. 
taliplerin ipotek bedelini teca
vüz eylemek üzere kıymeti 
muhammeneleriııden hisseye 
musip miktarın yüzde onu 
nispetlerinde pey akçeııini ber 
veçhi peşin teslimi vezne et
meleri ve 9-12-929 tarihinde 
saat te ihalei eveliyeai icra 
kılınacağ'ındaa mUtterilerin 
927-159 numara ile milracaat
ları ilin olunur. 

( GÜLCE.'\IAL ) vapuru 8 
~eşrinsani cuma 14 , 3 O da 
Galata nhtımından hareketle 
hıınartesi sabahı lzmire gide
tck ve pazar ] 4.30 da lz
ınirdcn hareketle pazartesi 
sabahı gdeccktir . \' apurda 
mükemmel bir orkcstre Ye 
~azl:ıant ııın,uttur. 

'1 tc~rims.ım ı:uınartesidcn 

itibaren l:landınııa Karalıiga 
pbstaları 1. ıanbuld.ın ak~amları 

·saat 17, ~O da hareket cdc
cekl'erdir 

Halat n1ünakasası 

vapuru 7 b teşrinisani perşem e 
günü saat 17 de Sirkeci nhu
mıııdan hareketle [Ereğli, Zon
g-uldak, Bartın, Amasra, Kuruca 
Sile ve Cide] ve azimet ve avdet ' -edecektir. 

fazla tafsilat için Eminönü 
rıhtım han 2 numaraya müra
caat. Telefon: 268cl · 

üı)eratör 
Ahn1et Burhaneddin 

C..crrahpıııa lıa>tanc,i operatöre 
;ı.ohıayt·nchane; Beyoğlu, Ru~ sefare
tanesi karşlsınJR ~\48 nuınaralı 

!-jUÔye ÇaTŞl!U uparllllUllll 8 Ull

murnda. 
'l'•lefon: Bcro~lıı 1615 

Şartnam.csınde yazılı evsafı 
mucibince 8~ roda lif hJ!at 
munakasa ile mübavaa oluna
calıpr. • Kat'i ihalesi l kiınun
evel 929 tarihinde icra kılı
nacakur. 1 alipler şannaıncyi 
germek için her gün ve mü
nakasaya iştirak eylemek üze
re tarihi mezkı'.lrda saat ı 6 da 

levazım müdürlüğüne nıur .. • 
~:ıatlan ilan elunur. 

Doktor f'eyzi Ahn1et '...__4_G_em_a_z;y_el_ah_ır_t_3_4_8--ı 
Frt:ııgı, belso~ulJugu, cilt, pro•- 'J' ı • 

" ll tl\'l lll 
tat, .aft tenasıil ve kadın ha•ta· 
lıklannı en son usullerle az bir 
zaıtıanda mügait feraitle tcda, M 

,...der. 
Adres: Rabıilı ~.ııg.lloglu yoku~u 

lö,e başı ııuıııar:ı 4;j 

Günet 
Oğle 

lkındi 

6,31 
11,58 
14.~7 

Ruzuluııı 

Alo;am 
Yaıst 

lın•al 

ss 

17,00 
J8,J9 
4,51 

Trlefon: l•tıınlıul J899 

----------- Mes'ul müdür Selim RaiJ•P 

G 

~I 


